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Van de Redactie
Het viel niet mee dit keer. Net als vorige keren overigens. Het blijft altijd weer een zenuw-
slopende race tussen de tijd en de lege redactiebus. Maar het is weer gelukt. En er heeft zelfs
een inzending plaatsgehad op de door ons in het decembernummer 2016 zo vurig aange-
prezen rubriek "Hoe is het nu met..." We hebben hem nu maar herdoopt in "Wat werd er
van...". Misschien dat nu meer mensen durven.
Ook de rubriek van de nieuwkomers in de club, met hun verhaal hoe het allemaal zover is
gekomen, mag nog wel wat meer inzendingen krijgen. Tot nu toe is dat ook tamelijk
droevig.
Dus mensen, als je een levend, gevarieerd en vooral gevuld cluborgaan wenst:
redactie@panhardclub.nl Henk Ottevangers

Van de Voorzitter
De zomer van 2017 loopt een beetje naar het einde en daarmee ook het
oldtimerseizoen. Het weer is in juli nogal wisselvallig geweest. Dat was
het ook tijdens het internationale treffen in Erlangen/Bamberg begin
juni: mooi weer dat soms overging in plensbuien. Ondanks een moeiza-
me start van de organisatie hebben onze Duitse Panhard-vrienden een
erg leuk evenement neergezet in een werkelijk prachtige omgeving. De
opkomst was iets minder dan het evenement in Novara, Italië in 2016, maar de gemiddel-
de leeftijd van de Panhard-rijder met tijd (en geld) wordt dan ook steeds hoger en deelname
aan een dergelijk evenement in het buitenland is inmiddels niet meer voor iedereen haalbaar.
We gaan het zien volgend jaar als het RIPL naar Doorn in Nederland komt; wij gaan in
ieder geval proberen het aantal van Almen te halen!
De inmiddels toch hoge gemiddelde leeftijd van de leden bij de diverse Panhardclubs geeft
echter wél stof tot denken over de toekomst. Veel clubs, ook de buitenlandse, worstelen met
dezelfde uitdagingen: Wat kunnen we doen om nieuwe leden aan te trekken? Als Panhard
populairder zou worden als merk (en die potentie heeft het!), wat gebeurt er dan met de
prijzen van onze auto’s en onderdelen?
Bij de laatste bestuursvergadering hebben we over dit vraagstuk hardop nagedacht. Het
bestuur heeft ook geen kant-en-klare oplossingen, maar in ieder geval gaan we proberen
om aanwezig te zijn (met een auto en twee leden) bij diverse evenementen waar we (gratis)
deelname/standje kunnen krijgen. Inschrijfformulieren mee, mensen enthousiast maken
voor Panhard en ze aanzetten om er één te kopen (“Ze zijn nu nog betaalbaar meneer…”).
We zullen de komende tijd een aantal oldtimer-evenementen in de gaten houden en een
beroep doen op (lokale) leden om de club te vertegenwoordigen. Je moet ergens beginnen -
met de toekomst…                                                                                               André Ros
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Raimund Bartl overleden 

Raimund was geen lid van onze Nederlandse PAN, maar wel een van de drijvende krachten achter de Duitse Panhardclub. 

Trouw bezoeker van de RIPL’s, en daarom ook bij onze Nederlandse Rassamblementbezoekers  heel bekend. 

Ook op de laatste RIPL in Bamberg/Erlangen was hij weer van de partij. 

Peter Drijver schreef naar aanleiding van zijn 

plotselinge overlijden onderstaand stukje. 

 

Op donderdag 29 juni overleed Raimund 

Bartl uit Hannover.  Architect maar in de 

eerste plaats één van de meest kleurrijke 

Panhard-rijders van deze tijd.  

Behalve een Panhard PL 17 L1 Tigre reed hij 

enige tijden in de blauwe DB Le Mans die 

ooit van Piet van Eeden was en waarin 

André en Elly nu rijden. Die auto verkocht hij 

toen hij een Panhard et Levassor racer uit 1925 kon kopen: een enorme 

machine met een 6 cilinder schuivenmotor.  

Opzien baarde 

Raimund toen 

hij in 2011 de 

auto naar Finland reed naar 

de internationale Panhard 

meeting. De motor ging stuk 

maar een jaar later was de 

motor gereviseerd met 

onderdelen die zijn vriend 

Rapps Stolle draaide. Hij 

reed in Duitsland een 1000 

kilometer lange tour langs al 

zijn familieleden –zonder panne. 

Raimund liet de motorkap van zijn auto signeren door Jean Panhard bij de viering 

van diens 100ste verjaardag. 

Raimunds faam werd echter in ijs uitgehouwen toen hij 

met Rapps vanuit Hannover naar Novara Italië reed 

over de Alpen in de zg Hannibal-tour. En terug in zon, 

regen en bittere koude. 

Raimund was een fantastische vriend en een Panhard 

liefhebber in hart en nieren. Een romanticus met veel 

lef: als geen ander kon hij uitweiden over de verhouding 

tussen mens en machine. Die aanstekelijke overtuiging 

trok vele over de streep om met meer dan 50 jaar oude 

autoos over de Alpen te trekken.  

Een delegatie was aanwezig bij Raimunds afscheid 

(André en Elly, Peter en Jolanda, Iwan en Pascale, 

ondergetekende). We hadden een mooie krans, een 

bloemstuk en gegraveerde afscheidsplaat 

meegenomen. Twee Panhards, een Tatra stonden temidden van een enorme groep 

vrienden en familie op de schilderachtige begraafplaats. Na afloop was er een 

bijeenkomst in 

Raimunds huis, 

een hofje in de 

binnenstad van 

Hannover. 

Christoph en Kay 

hadden een 

indrukwekkende 

film 

samengesteld 

waarbij menige traan gelaten werd. 

Raimund laat twee kinderen na, een autopark en enkele onvoltooide projecten 

–waaronder een 24 met een tweeschijfs wankelmotor... Zo Raimund!  

RIP       Peter Drijver 
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Van uw buitenland correspondent 
 

Op onze reis door Zweden kwamen wij in Arvika bij het 

Fordonsmuseum. Veel auto's, motorfietsen en bromfietsen 

waren daar te zien.  

Laat daar nu toch een Dyna Veritas Coupé staan. De coupé 

uitvoering is al zeldzamer dan  de cabriolet. De auto ziet er 

origineel uit met stoffen, beige binnenbekleding. 

Daar wilde ik wel het chassisnummer van weten. Dus met de 

mensen van het museum eerst een praatje over Panhard 

gemaakt en gevraagd of de motorkap van de Veritas open 

mocht. 

"Maak maar open, maar wel voorzichtig, want de auto is 

niet van het museum". 

Onder het dashboard gezocht naar de knop of trekkabel 

om de motorkap te openen, maar nergens te vinden.   

Dus maar naar Joannes Collette gebeld: "Joannes, hoe 

gaat de motorkap van een Veritas open?" "Links onder het 

dashboard zit een trekknop". 

Maar dat was daar niet te vinden. 

Joannes: "Als je voor de auto op je rug gaat liggen, kan je 

een handeltje vinden om de motorkap te openen".  

Dat lukte niet. Ik kon er net niet bij. Wel een arm vol vet.  

Ik had een lange schroevendraaier nodig. 

Na overleg met het "opperhoofd" van het museum kwam hij 

erbij met een schroevendraaier. 

Ik weer op mijn rug onder de Veritas en zo kregen we met 

elkaar de motorkap open. 

En het chassisnummer is:" CHNR  480094".  Ingeslagen op 

een aluminium plaatje. 

Daarna nog,  onder het genot van een kop koffie, met de 

museummannen uitgebreid over Panhard gepraat. Ik heb ze 

mijn Panhard foto's laten zien en verteld, dat Panhard & 

Levassor de eerste autofabrikant ter wereld is. Daar waren ze 

wel van onder de indruk. 

Een week later waren we bij onze Zweedse Panhard-vrienden, 

Peter en Mia Hellström op bezoek en hij vertelde, dat dit één 

van de 10 in Zweden geassembleerde Veritassen is.    

Wim Boers 
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Pennenlikker en Panhard 6 
Ik ging dus op zoek naar een 2e hands 24CT. Weliswaar was de productie 

van de 24 CT gestopt in juli 1967, als 2e hands was hij, natuurlijk in 

mindere mate dan de R4, geen zeldzame verschijning met 14000 

geproduceerde exemplaren in 3 jaar. 

Trouwens, ik herinner me dat een van de buren van mijn ouders in 

augustus 1967 een der laatste 24 CT’s hadden gekocht, en waar ik met 

afgunst naar keek als ik mijn PL 17 er soms naast parkeerde. Ik was verrast 

door zijn ongebruikelijke kleur die dezelfde was als de Ami6 ( blanc 

Carare) met een Bordeaux rode skai stoelbekleding die verschilde van de 

andere CT-uitvoeringen. Vast en zeker een van de laatst geproduceerde 

auto’s of uit voorraad verkocht. 

De grote toerenteller 

De proefrit met een 24 BT stelde me om verschillende redenen teleur. Met mijn nog geen 20 jaar 

had ik geen behoefte aan ruimte, ik gaf de voorkeur aan het meer agressieve voorkomen van de CT 

en de stoel van de BT kon minder ver naar achteren, zodat ik niet zo achter het stuur kon zitten als 

Jim Clark, die kort daarvoor verongelukt was. 

Het was niet meteen liefde op het eerste gezicht, ondanks het zicht op de 2 grote, aan de 

bovenzijde van het dashboard wat afgeschermde, meters en met de grote toerenteller die tot 8000 

toeren ging. Ik was gefascineerd door toerentellers, die toen nog echt weinig voorkwamen. Grote 

bewondering had ik voor de rode lampjes in de geopende met Inox afgezette portieren en het 

intelligente ontwerp van de verwarming. 

Maar het rijden zelf viel me tegen. Ik had  een 

veel sportiever weggedrag verwacht met een 

overtuigender trekkracht. 

Zonder meer had ik er teveel van verwacht maar 

het leek wel of ik weer in mijn PL17 zat, alleen lager en minder ruim. In niets leek 

het op wat ik dacht bij herhaling gelezen te hebben in de beschrijvingen van de 

testritten in de autopers.  

Ik maakte ook een proefrit in een mooie CT uit 1964 in de metallic kleur Etoile 

blauw, met zwarte skaibekleding voor 4500 francs. En dan te bedenken dat het 

minimumloon toen minder dan 400 franc was. Als computer programmeur 

verdiende ik het dubbele. Het was toch nog een ongelooflijke vraagprijs die mijn 

ouders me voorschoten , terug te betalen in maandelijkse termijnen. 

 

Doffe reutels……. 

Na een kleine rondgang bij de dealer van de gebroeders Dugat viel ik voor een 

model 66 ( geproduceerd in September 1965) met schijfremmen. Metaalgrijze 

uitvoering met beige skai en 44000 km op de teller. De verkoper maakte een 

nummer door zonder het te weten de beroemde scène na te doen uit de film “A 

pied, à cheval en voiture” waarin Darry Cowleen een 2
e
 hands R4 moet verkopen 

om niet ontslagen te worden. Hij bekende dat “Meneer Dugat hem eigenlijk voor 

zijn dochter had bestemd omdat hij in uitzonderlijke staat verkeerde”. De bekende 

verkoperstruc die een auto liever niet verkoopt omdat hij zo mooi is!! Maar, 

inderdaad, hij stond er prachtig bij. Met een samenzweerderige blik maakte hij de 

motorkap open en liet me het typeplaatje zien van Citroën, die dat van Panhard 

had vervangen sinds dit modeljaar. “ Deze is door Citroen gecontroleerd, dat is wel even wat anders dan Panhard”. Nogal naïef 

geloofde ik hem. 6500 franc, ofwel bijna de helft van zijn catalogusprijs van 1966 voor een drie jaar oude auto, dat was nog altijd een 

enorme bak geld voor me, dat zou nu zo’n 15000 euro zijn. Ik liet me overhalen tot een proefrit. Vergeleken met de 24 uit 1964 van 

die middag was dit model uit 1966 een belevenis! Met zijn 10MS motor had hij een 

veel betere acceleratie en de schijfremmen waren veel krachtiger, maar vooral het 

geluid van de motor klonk als muziek in de oren. Dat trok me over de streep. Hij liet 

luid en dof gereutel komen uit de uitlaat en de harde knallen uit de twee 

uitlaatpijpjes deden denken aan een DB in race-uitvoering. De uitlaatpot moet al 

deels versleten zijn geweest. Maar niettemin merkte ik een duidelijk verschil met 

het 64 model en zijn M8 motor. En daarenboven, hij had die lijn die me in 

vervoering bracht. Ik moest me gewonnen geven. Ondanks zijn veel te hoge 

vraagprijs die mijn budget te boven ging, besloot ik hem toch te kopen.  

Ik voelde me de gelukkigste man op aarde, ik had een 24CT!!  Maar op dat gevoel 

was genoeg af te dingen. Het vervolg, met uw welnemen, de volgende keer.                   

Scribouillard (= Patrice Verges) 
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VAN SAINT-QUENTIN NAAR UHLSDORF VIA LEIDEN: HET REISVERHAAL VAN EEN 17B 
 

Het is zondagavond 4 oktober 1992. Ik heb zojuist een Panhard 17b gekocht in Blija, Friesland. Naast me in mijn lease-Peugeot 405 zit 

een meisje waar ik meer dan een oogje op heb. Hoe het komt dat ik deze datum nog zo goed weet? Omdat die avond in 1992 anders 

verliep dan ik had gehoopt of verwacht: er was namelijk een Boeing 747 neergestort in de Amsterdamse Bijlmer…  

In oktober 1992 begint het opmerkelijke reisverhaal van één van de laatste Panhards 17 – chassisnummer 2200005 – van Saint-

Quentin (F) naar Uhlsdorf (D), via Leiden.  

 

“Ik heb net een A-type eend gekocht in Friesland en er stond ook een mooie Panhard te koop…” had mijn vader over de telefoon gezegd. 

Op dat moment had ik – als jongeman van net 26 jaar – net een paar spannende maanden achter de rug: terug in Nederland na twee 

jaar in Londen gewerkt te hebben, een nieuwe baan, eerste serieuze relatie op de klippen… Van die dingen die iedereen van die leeftijd 

overkomen. Voor het eerst in lange tijd hield ik wat geld over van mijn salaris. Ik had zin om eens iets voor mezelf te doen; iets wat ik 

altijd al wilde: een oldtimer kopen! Het moest een auto zijn die een goede basis zou vormen voor een restauratie, die ik in mijn dromen 

natuurlijk helemaal zelf en tot in de perfectie uit zou voeren! Na het telefoongesprek met mijn vader wilde ik snel gaan kijken in 

Friesland. Een Panhard! Die rare maar 

leuke auto’s die ik in de 70-er jaren nog 

met mijn Minoxje fotografeerde op 

vaak verlaten parkeerterreinen in 

Frankrijk. 

 

Iedereen weet, als je voor het eerst 

naar een oldtimer gaat kijken, is het 

raadzaam om iemand mee te nemen. 

Voordat het lease-auto-tijdperk 

aanbrak, pronkte graag ik met het feit 

dat ik nooit meer dan 800 gulden had 

uitgegeven aan de aanschaf van een 

auto. Dat was ook zo. Een 2cv4, een 

Dyane, een GS Spécial en een vrijwel 

nieuwe GSA Pallas C-Matic gingen de 

leasebakken voor. Die laatste was 

overigens mijn duurste maar tevens 

slechtste aanschaf: koop nooit een C-

matic als de elektromagnetische klep 

van de bak vastzit! 

Soit. Mijn beste vrienden hadden en 

hebben geen verstand van auto’s. Nu had ik in die tijd een oogje op een leuke jongedame uit Leiden. Ik kende haar via mijn werk. Ze was 

leuk, intelligent én een overtuigd oldtimer-rijdster. Weliswaar in een Volvo Amazon, maar toch. Na verloop van tijd had ik voldoende 

moed verzameld om Elly, want zo heette ze, te bellen en te vragen om die bewuste zondag met mij mee te gaan om naar een Panhard te 

gaan kijken. Een Panhard, nou, daar had ze nog nooit van gehoord. Maar ze ging wél met me mee naar Friesland, die 4
e
 oktober 1992... 

 

Aankomst in Woerden 

Ik was de koning te rijk. Ik had het aankoopbedrag voor 

de Panhard bij elkaar weten te sprokkelen en op een 

mooie dag in november zou de verkoper – ene Wils 

Nieuwhof, tegenwoordig bekend van de handel in o.a. 

exclusieve DS-modellen – de Panhard komen brengen. 

Uiteraard bij mijn ouders in Woerden, want bij mijn 

flatje in de buurt van Rotterdam had ik geen plek. Toen 

de oplegger voorreed, liep de hele buurt uit. Iedereen 

vond ‘m prachtig! 

De 17b was ook prachtig. Ze was maar drie jaar op de 

weg geweest in de omgeving van Saint-Quentin. Het 

kartonnen kaartje van de laatste servicebeurt in 1967 

lag nog in het linker dashboardvakje. De auto had iets 

meer dan 40.000 kilometer gelopen en zou 

tegenwoordig als een bijna-perfecte ‘barn-find’ of 

‘sortie de grange’ geclassificeerd worden. Alleen de 
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originele lak poetsen, het mechaniek in orde brengen, een anti-roestbehandeling en rijden maar. Origineler komen ze niet… 

Helaas was ik pas 26 jaar oud en zéker nog niet wijs. Bovendien droomde ik regelmatig van het minutieus restaureren van alle 

onderdelen. Ergo: het ding moest uit elkaar, en wel zo snel mogelijk! Onbezonnen als ik was in die tijd, had ik in een paar weken tijd de 

Panhard compleet uit elkaar gehaald en was ik al begonnen met deelrestauraties van subframe en andere grote brokken. Echter, het 

‘slopen’ van de Panhard was niet mijn enige onbezonnenheid. Na ons bezoek aan Blija bleek Elly ‘een blijvertje’ (tot mijn grote vreugde 

en stomme verbazing). Letterlijk op de dag dat wij samen, we praten inmiddels mei 1993, naar het Internationale Panhard-treffen in 

Epen, Limburg waren geweest, ontdekten we dat Elly zwanger was van ons eerste kind… 

 

Nu is het niet mijn bedoeling om de Koerier te vullen met persoonlijke ontboezemingen, maar ik kan u verzekeren dat een zwangere 

vriendin, hals-over-kop verhuizen van Rotterdam naar Leiden, het samenvoegen van huishoudens inclusief ingrijpende verbouwingen 

aan een oud stadshuisje, en dat alles met-een-deadline-die-niet-schuift, consequenties heeft voor een Panhard-project, in onderdelen, 

in een boerenschuur in de buurt van Bodegraven… Er gebeurt dan helemaal NIETS meer: geen tijd, geen geld. Wél binnen de kortste 

keren een mooi, jong gezin – heel leuk, maar ook heel druk… Inmiddels was het 1994/1995. 

 

We spoelen door naar 2003. Er komt weer een mooi, internationaal Panhard-treffen in Nederland aan. Dit keer in Amsterdam. Daar 

moeten we bij zijn, liefst met een rijdende auto. Maar de 17b met chassisnummer 2200005 staat, nog steeds in onderdelen, al 10 jaar in 

dezelfde schuur nabij Bodegraven… 

Rolf Nijenhuis belt. Hij was bij een bijeenkomst van de Amicale DB geweest in Lille, waar ook vier grote Franse mannen naar toe waren 

gekomen in een groene 17bt uit 1964. Prima auto, volgens Rolf, en te koop. Opnieuw had ik goesting om een Panhard te kopen, maar nu 

wel een rijdend exemplaar. Hoewel ik nog steeds weinig tot geen tijd had, had ik wel iets meer geld. Rolf en ik togen naar Champigny bij 

Parijs waar ik de 17bt kocht, ondanks het feit dat deze de verkeerde (Renault)kleur groen had en rotte dorpels. Uiteindelijk hebben we 

meegedaan met het evenement in Amsterdam 2003, met nieuwe dorpels én een Frans kenteken (Welke agent maakt me wat? Ik spreek 

prima Frans…). Het was gewéldig! 

 

En zo kreeg ik dus een niet al te fraaie, maar wél rijdende 17bt in mijn bezit. In maatschappelijk opzicht verging het me inmiddels prima. 

Een groter huis in Leiden en kinderen die goed opgroeiden met alle tijd die daar in gaat zitten (school, sportclubs etc.). Al die tijd stond 

de 2200005 nog steeds geduldig in de schuur in Bodegraven, u raadt het, in onderdelen en met een chassis/carrosserie die in de loop der 

jaren niet beter was geworden van de ammoniakdampen uit de naastgelegen koeienstal. 

 

Het is inmiddels 2010 en ik heb eindelijk een (sleutel)ruimte kunnen bemachtigen in de buurt van Leiden. Eindelijk kunnen de 17bt én de 

2200005 bij elkaar in één ruimte niet te ver van ons huis in de binnenstad van Leiden. Ruimte voor twee Panhards, onderdelen en zelfs 

een brug. Wat ‘n luxe! 

 

Rolf Nijenhuis belt weer. Dit keer weet hij een mooie DB Le Mans te koop in Duitsland. Is het wat voor mij? Dat is het zeker, maar waar 

laat ik nog een auto? Ik kan de buitenkans om een zeldzame DB Le Mans in een mooie staat te bemachtigen niet weerstaan en ik neem 

een moeilijke beslissing: de 2200005 moet volledig gesloopt 

worden om plaats te maken voor de DB Le Mans. Met de goede 

onderdelen van de 2200005 kan ik de 17bt later restaureren en 

opnieuw laten spuiten. Met pijn in het hart haal ik alle bruikbare 

onderdelen van de 2200005 die hiermee verwordt tot een kaal 

karkas maar mét een dashboard. Echter, het karkas blijkt een 

buitengewoon goede basis: goede dorpels en schermen. Ik bel 

Peter Breed en vraag hem of hij het karkas wil hebben. Wellicht 

kan Peter er iemand voor vinden... 

 

Almen 2013. Wéér een fantastisch Panhard-evenement in 

Nederland (het volgende is overigens volgend jaar…).  

Mijn DB Le Mans staat in expositie bij The Gallery in Brummen en 

ik moet dus meeliften/-rijden met andere Panhard-vrienden. Bij 

het ontbijt op zondagochtend komen er een vriendelijk-ogende 
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Duitser en een jonge knul van zo’n 18 jaar tegenover me zitten. Het zijn nieuwe gezichten. Ik stel me voor en vraag wat hen hier brengt. 

De knul heet Paule Lucht en zijn vader Armin. Paule vertelt met nauwelijks verholen opwinding dat hij die dag in Almen is om een karkas 

van een Panhard 17b op te halen, die hij met donor-onderdelen van Panhard-

vrienden helemaal weer gaat opbouwen en op de weg brengen. 

Wat een toeval! Het karkas dat Paule komt ophalen is mijn 2200005! Een 

ontbijtzaal met zo’n 150 mensen en deze twee zitten tegenover mij. Ik vertel Paule 

dat alles wat er NIET aan dat groene karkas zit, in mijn bezit is… Ik herken het 

enthousiasme bij Paule en ik voel dat het hem wél zal lukken om de 2200005 weer 

op de weg te krijgen. Ik zeg toe dat ik een keer naar Uhlsdorf in het oosten van 

Duitsland kom met een berg onderdelen, mits hij het beter doet dan ik in die 20 

jaar met de 2200005. 

Eind 2013 doet Peter Breed een forse duit in het zakje. Peter wil Paule ook helpen 

en stelt onderdelen ter beschikking waaronder wielophangingen en 

carrosseriedelen. Vanuit Heemskerk komen zoveel spullen dat ik niet eens uit de 

originele onderdelenvoorraad van de 2200005 hoef te doneren. Peter en ik 

besluiten om in november dat jaar samen met de Teckel naar Uhlsdorf te rijden. Naast de berg onderdelen voor Paule, staat er nog een 

(gerepareerde) 24bt op de Teckel voor aflevering ergens in de buurt van Hannover. Het verhaal van het bezoek aan Uhlsdorf met Peter 

met de Teckel (we zijn gestrand met een kapotte koppakking..) bewaar ik voor een andere Koerier, te leuk.... Belangrijkste voor dit 

verhaal: Paule kreeg zijn onderdelen en hij was er heel blij mee. 

 

Paule en ik hebben tussen 2013 en begin dit jaar regelmatig contact gehad. Per WhatsApp, zo gaat dat tegenwoordig. Gelukkig is Paule 

vele malen verstandiger gebleken dan ik was op zijn leeftijd en heeft hij, ondanks zijn studie en andere belangrijke zaken in het leven van 

een jongeman, de 2200005 tóch volledig weten op te bouwen tussen 2012 en 2017 met allerlei donoronderdelen. Voorwaar een 

indrukwekkende prestatie! 

 

In april dit jaar stuurde Paule mij de nevenstaande 

foto van de 2200005, inmiddels in rijdende staat 

maar nog zonder kenteken. Paule wilde zó graag op 

tijd klaar zijn om een glorieuze entree te maken bij 

het International Panhard-evenement in 

Erlangen/Bamberg begin juni. 

 

Helaas was de entree van Paule’s 17b anders dan 

gedacht; het Duitse Verkehrsamt werkte niet mee. 

Terwijl de Tüv-keuring zonder noemenswaardige 

problemen doorlopen werd, rezen er wél problemen 

rond het ontbreken van de (Franse) papieren. Paule 

kon wel zeggen dat de papieren van deze Panhard 

17b met chassisnummer 2200005 verloren waren 

gegaan, maar misschien is deze auto wel gestolen! De Duitse Wegen- en Verkeerswet kent vele scenario’s die het moeilijk maken om 

een auto op kenteken te zetten. 

 

Gelukkig heeft Paule voor het evenement in Erlangen/Bamberg een creatieve oplossing gevonden en heeft hij tóch meegereden. Op een 

verkeerd afgesteld rempedaal na (met dank aan Peter Breed 

voor het ter plekke oplossen van het probleem) heeft Paule 

tijdens het evenement in juni jongstleden rondgereden met de 

2200005 alsof het altijd zo heeft moeten zijn. 

 

Begin september zit uw voorzitter met twee vingers omhoog 

(als in ‘ik zweer dat…’) bij een Duitse notaris om te verklaren, 

‘beglaubigen’ heet dat in het Duitse recht, dat de papieren van 

de 2200005 écht verloren zijn gegaan en dat het verhaal dat ik 

hier opgeschreven heb, écht waar is… 

Met zo’n 'notariell beglaubigte eidesstattliche Erklärung’ kan 

Paule eindelijk naar de Duitse RDW (KBA-Kraftfahrt-

Bundesamt) om een kenteken aan te vragen en de 2200005 

weer te krijgen waar ze hoort: op de weg!  

André Ros
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Kan de “Antwerpenrit 2018” nog doorgaan 

Deze vraag leg ik maar eens even voor aan onze Belgische Panhardvrienden, die in de afgelopen jaren die fameuze 2-jaarlijkse rit met 

motards aan ons hebben aangeboden. Aanleiding voor deze vraag was een klein onderzoekje dat ik uitvoerde op een paar sites 

(KNAC, ANWB en nog zo het een en ander) naar milieuzones, u weet wel, die misbaksels waarmee politici proberen aan te tonen dat 

het toelaten van een cruiseschip (80.000 autoequivalenten)  in het centrum van Rotterdam minder schadelijk is dan het toelaten van 

een oud Volkswagenbusje. Eén keer raden wie er wel en wie er niet werd beboet! 

Het akelige is dat Rotterdam inmiddels een beetje verstandiger lijkt te zijn geworden, maar dat de milieuzonegekte zich als een virus 

in heel Europa aan het verspreiden is. En virussen hebben de onaangename gewoonte om zich niets aan te trekken van logica. Goed, 

we moeten natuurlijk de luchtkwaliteit verbeteren (waar we al een jaartje of dertig mee bezig zijn). En massaal met oude diesels in 

dichtbevolkte gebieden gaan rondrijden werkt daar niet echt aan mee, weshalve wij dat ook niet doen. Maar de wildgroei van 

voornoemd virus begint enge proporties aan te nemen, en dan met name voor onze “oude” auto’s. 

Even een overzichtje, ontleend aan de KNAC-site, ANWB-site en nog wat: 

 

Milieuzones in binnen- en buitenland 
 

Utrecht 

Verboden voor dieselauto’s gebouwd voor 1 januari 2001 

Gemeente onderzoekt verbod op niet-elektrische brom- en snorfietsen vanaf 2020 

Rotterdam 

Verboden voor dieselauto’s gebouwd voor 1 januari 2001 

Oorspronkelijk verboden voor benzineauto’s gebouwd voor 1 juli 1992, maar eigenaren van personenauto’s en bestelauto’s van vóór 

1 juli 1992 die op benzine rijden, mogen volgens een recente uitspraak van de rechter (14-06-2017) toch weer in de Milieuzone 

Rotterdam rijden. 

Amsterdam 

Geen nieuwe parkeervergunning meer voor oudere auto’s 

Vanaf 2018 verboden voor brom- en snorfietsen ouder dan 2011 

 

Antwerpen 

Dieselauto’s – Sinds 1 februari verboden voor dieselauto’s die niet voldoen aan Euro 4 emissienorm of aan Euro 3 met roetfilter. 

Oudere diesels kunnen de stad alleen in tegen betaling vooraf. 

Benzineauto’s – Sinds 1 februari verboden voor benzineauto’s ouder dan Euro 1 (verplicht per 1 januari 1992). Oudere 

benzineauto’s kunnen de stad alleen in tegen betaling vooraf. 

Auto’s die ouder zijn dan 40 jaar mogen tegen betaling vooraf de milieuzone in.  (en daar zit voor zuinige Nederlanders een 

pijnpunt! - OttHW ) Een dagpas kost 35 euro.  Meerdaagse vergunningen lopen van € 20/week tot €180/jaar 

De milieuzone (LEZ, lage emissie zone) is het hele gebied binnen de Antwerpse Ring!! De ring zelf is uitgesloten, gelukkig. 

 

Frankrijk 

Wie vanaf 1 juli een stad in Frankrijk in wil rijden met de auto of motor, doet er verstandig aan het Crit’Air milieuvignet aan te 

schaffen. Het vignet is al verplicht voor de binnenstad van Parijs (alles binnen de Péripherique, niet de rondweg zelf!) en Lyon, maar 

zal in september ook gaan gelden voor Montpellier, Bordeaux en Lille. Vrijwel zeker volgen er snel daarna nog meer steden. 

Frankrijk wil met het vignet vervuilende auto’s en motorfietsen weren uit de binnensteden. Het Crit’Air milieuvignet is er in zeven 

kleuren, van lichtblauw voor de schoonste voertuigen (volledig elektrisch en op waterstof) tot grijs voor auto’s met dieselmotor van 

voor 2000. 

 

In Parijs zijn de regels het meest uitgebreid. Auto’s gebouwd voor 1 januari 1997 en motoren van voor 1 juni 2000 mogen op 

werkdagen tussen 8:00 en 20:00 uur niet in het gebied 

binnen de Boulevard Périphérique komen. Alleen voor 

auto’s ouder dan 30 jaar op een Frans kenteken kan een 

uitzondering gelden. 

Om de zone in te mogen rijden is dus een sticker nodig. De 

prijs daarvan is € 4,80 inclusief verzendkosten.  

Ga naar certificat-air.gouv.fr en kies indien gewenst 

rechtsboven voor de Engelse taal.  De sticker is alleen 

online te bestellen. De levertijd van de sticker is 4 tot 6 

weken. Alleen te betalen met creditcard. 

Kortom, allemaal een beetje moeilijk, en vooral op tijd 

doen! De levertijd schijnt inmiddels teruggelopen te zijn tot 

2 weken, maar desalniettemin…. 

In Lyon en Grenoble geldt de zone alleen bij een piek in de 

luchtvervuiling. In Lille alleen als er sprake is van 
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aanhoudende luchtvervuiling. 

Meer informatie vindt u op: www.crit-air.fr/nl/  De informatie over milieuzones in Frankrijk is aan verandering onderhevig. 

 

Regelingen voor oldtimers 

Voor oldtimers zijn de uitzonderlijke regelingen niet nationaal maar lokaal geregeld, het is in elke zone anders. 

Franse bestuurders van oude auto’s hebben in hun rijbewijs het bewijs daarvoor onder de sectie “Z” staan. In de meeste Europese 

rijbewijzen is het kenmerk oldtimer onder “overige” te vinden. Daar worden “opmerkingen en uitzonderingen” toegevoegd. Bij een 

controle moet in elk geval door middel van het rijbewijs worden bewezen dat het voertuig een oldtimer is. Voor hoever het begrip 

“oldtimer” in andere talen dan het Frans door de politie wordt erkend blijft nog open en onbeantwoord. 

   

Oldtimers in Parijs 

In Parijs zijn overeenkomstig artikel 3 van het Arrêté n°2017P007 over het invoeren van de milieuzone “oldtimers” niet verplicht om 

een Crit’Air Ecovignet op het voertuig te hebben. Dat betekent dat ze er geen kunnen krijgen en ook niet bestraft worden wanneer 

bestuurders kunnen bewijzen dat het voertuig een oldtimer is.  

 

Oldtimers in de regio Grenoble en Lyon 

In Grenoble en Lyon zijn er op dit moment volgens verklaringen in de lokale prefecturen geen uitzonderingen voor oldtimers. Er 

wordt zelfs benadrukt dat oldtimers ook beboet worden wanneer deze tijdens een periode van maximale luchtvervuiling in de zone 

van de betreffende regio Grenoble en Lyon rijden.  

Dit is bijzonder bitter, want in het geval van Grenoble betreft het ook hoofdzakelijk de autosnelweg naar het zuiden. 

 

Vanaf 01-07-2017 geldt voor alle type voertuigen in alle Franse milieuzones voor het ontbreken van een Crit’Air vignet een boete 

van 68 tot 375 euro. Let wel: dit geldt ook voor voertuigen die niet in Frankrijk zijn geregistreerd, wat meestal voertuigen van 

toeristen en ander EU-beroepsvervoer zal zijn. 

 

Duitsland 

In Duitsland zijn de afgelopen jaren in tal van steden, zoals Bremen, Dortmund, München en Keulen ‘Umweltzones’ ingesteld. Je mag 

zo’n zone alleen in als je auto aan de milieueisen voldoet. Dat zijn dan diesels die voldoen aan de Euro 4-norm en benzineauto’s die 

voldoen aan de Euro 2-norm. Een sticker op je voorruit – rood, geel of groen van kleur met respectievelijk het cijfer 2, 3 of 4 – laat 

zien hoe schoon je auto is. In de meeste steden mag je alleen de milieuzone in met een groene sticker. Milieuzones bevinden zich 

met name in en rondom de Duitse steden. Blijft u buiten de milieuzones, zoals op de snelwegen, dan hebt u geen milieusticker nodig.

Daarnaast hebt u in de volgende gevallen / bij de volgende voertuigen geen milieusticker nodig: 

voertuigen van personen met een lichamelijke beperking, in het bezit van een Europese Gehandicaptenparkeerkaart. 

In de EU geregistreerde voertuigen met een historisch kenteken die tenminste 30 jaar oud zijn en voorzien van een "H"-kenteken 

of rode "07"-kenteken.  

In Nederland geregistreerde voertuigen met een blauwe kentekenplaat (d.w.z.  een datum eerste toelating van vóór 01-01-1978), 

 in oorspronkelijke staat of dusdanig gerestaureerd. 

  

Spanje 

In en om Barcelona mag je vanaf 1 januari 2019 niet meer rijden met een oudere auto. In de stad zelf en 39 omliggende 

deelgemeentes geldt op weekdagen een milieuzone voor personenauto’s van voor januari 1997 en bestelauto’s van voor oktober 

1994. Barcelona maakt geen verschil tussen benzineauto’s en diesels. Vanaf december 2017 

zullen de genoemde categorieën auto’s al worden geweerd op dagen dat de luchtkwaliteit in de 

stad slecht is.  

Op de website van de ANWB is een uitgebreider overzicht van milieuzones te vinden: 

www.anwb.nl/milieuzone 

 

De Franse milieuzones ZCR en ZPA  

(ontleend aan site Crit’Air) 
 

De in Frankrijk ingevoerde milieuzones zijn ingedeeld in twee soorten zones. 

Namelijk een zone waarin verkeersbeperkingen heersen en een zone waarin de luchtkwaliteit 

beschermd moet worden. Zones met verkeersbeperking worden “verkeersbeperkingszones” 

genoemd, afgekort “ZCR” genoemd. Zones waarin de luchtkwaliteit moet worden beschermd 

worden “luchtkwaliteitszones” genoemd, afgekort “ZPA”. 

 

De ZCR-milieuzones 

De “verkeersbeperkingszones”, in het Frans “Zones à Circulation Restreinte” (afkorting ZCR), zijn 

vaste milieuzones die permanent gelden. 

Ze worden meestal in het centrum van een stad ingevoerd om daar de oudere en vervuilende 

voertuigen van het verkeer uit te sluiten.  
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De inrichting van een ZCR in Frankrijk wordt door de betreffende stad of gemeente geregeld, overeenkomstig de verordening Décret 

ZCR 2016-847 van 28-06-2016. Na een raadplegingsprocedure van 6 maanden, die ook de inspraak van betrokkene personen plant, 

kan de zone in werking treden. Om door de door Franse steden of gemeenten vastgelegde ZCR-milieuzones te kunnen rijden heeft 

men een Crit’Air Ecovignet nodig, dat in 6 categorieën kan worden toegewezen. 

 

Welke Crit’Air-categorieën op welke tijd een ZCR-milieuzone mogen binnenrijden legt de betreffende stad of gemeente zelf vast 

door een onderbord onder het ZCR-verkeerdsbord aan te brengen. Op dit onderbord staan de dagen en tijden vastgelegd waarop 

voertuigen met een Crit’Air Ecovignet de zone mogen binnenrijden. Er zullen door de ZCR-milieuzone weliswaar ook andere 

voordelen worden gecreëerd, bijvoorbeeld het gebruik van bijzondere. Dit wordt echter door de betreffende stad of gemeente in 

Frankrijk bepaald. 

Het doel op middellange en lange termijn van een ZCR-milieuzone is om na steeds meer jaren de ene vignettencategorie na de 

andere op bepaalde tijden de toegang tot de milieuzone te weigeren, bijvoorbeeld eerst categorie 5, daarna 4, 3, enz. 

 

In het algemeen is in een ZCR-zone een verbod op bepaalde kleuren vignetten op grond van de gesteldheid van het weer niet 

voorzien. Toch kan het ook voorkomen dat de prefectuur van een ZCR-omliggende ZPA-zone een of twee vignettencategorieën door 

middel van een bevelschrift en openbare bekendmaking het inrijden van de ZPA- en de ZCR-zone weigert, wanneer het weer/de 

luchtvervuiling dit verlangt. In dit geval wordt een ZCR-zone echter door het inrijverbod van bepaalde kleuren vignetten op grond 

van slecht weer getroffen. 

 

Voor zover de stad met haar ZCR-zone niet door een ZPA-zone wordt omgeven zal dit echter niet voorkomen, aangezien slecht weer 

de burgemeester van de ZCR-zone geen recht biedt enkele kleuren vignetten het binnenrijden van de zone te verbieden. 

 

De ZPA-luchtkwaliteitszones 

In tegenstelling tot de ZCR-zones zijn de “luchtkwaliteitszones” – in het Frans “Zones de protection de l’air (ZPA)” niet permanent en 

betrekken ze zich op grote en samengevoegde gemeentes (in het Frans “metropolen”). Ze worden in gemeenten (bijvoorbeeld 

Grenoble) of in gehele geografische gebieden (bijvoorbeeld in het dal van de rivier de Arve) vastgelegd. 

Deze zones zijn alleen in het geval van een luchtvervuilingspiek geldig. Dit betekent dat verkeersbeperkingen alleen dan gelden 

wanneer voorgeschreven emissiegrenzen van fijnstof en stikstofoxiden gedurende meerdere dagen worden overschreden. Hieruit 

wordt afgeleid welke kleur vignet op welke dag de zone mag binnenrijden. De regels zijn per ZPA-zone en gemeente verschillend. 

Zodra het weer zich verbetert geldt de beperking in de luchtkwaliteitszone niet meer. 

Een bijzonderheid van de ZPA-luchtkwaliteitszone is dat deze binnen hun (meestal landelijke) grenzen de meeste stadsvreemde 

verkeersdeelnemers niet bekend zijn en er ook geen borden zijn die deze aantonen. 

Overeenkomstig artikel R411-19 van het Franse verkeerswetboek wordt door de prefecten van de betreffende departementen 

waarin zich de ZPA-zone  bevindt– in Frankrijk zijn er 95 departementen – zelf bepaald om een luchtkwaliteitszone in te richten en de 

daarin geldende, lokale regels vast te leggen. Wanneer de ZPA-zone is ingevoerd wordt deze door middel van een Decret door de 

prefectuur bekend gemaakt. 

 

De verkeersbeperkingen in de luchtkwaliteitszone worden uiterlijk een dag ervoor laat in de middag of ’s avonds door de prefectuur 

van het departement aangekondigd of soms ook vroeger, wanneer het weer goed voorspeld kan worden. Het rijverbod voor 

bepaalde kleuren vignetten geldt dan in de gehele zone. Indien er zich in de ZPA-zone een stad bevindt die een ZCR-zone bevat, dan 

geldt de regeling over de beperkte kleuren vignetten ook voor de ZCR-zone. Pas wanneer de beperking in de ZPA-zone is opgeheven 

gelden binnen de ZCR-zone weer de normale regels. 

Een bijzonderheid van de ZPA-zones is ook dat een of twee kleuren vignetten samen het binnenrijden ontzegd kunnen worden, deze 

dan toch mogen rijden wanneer deze op een bepaalde dag de laatste cijfers op het kenteken even of oneven zijn. 

 

Tot zoverre de diverse sites, en als het u nog niet duizelt hebt u vast niet alles gelezen. Ik kreeg er tenminste een behoorlijke kunstkop 

van. Een mogelijke oplossing trof ik aan in de vorm van de Green-Zones App, te vinden op www.green-zones.eu 

 

De hoofdfuncties van de Green-Zones App 

De belangrijkste hoofdfuncties van de Green-Zones App zijn: 

Een gedetailleerde weergave van alle regels en uitzonderingen van elke milieuzone in Europa waarvoor een met kosten verbonden 

milieusticker of vignet noodzakelijk is 

Een gedetailleerde weergave van alle beschikbare milieustickers en vignetten die in Europa aangeschaft kunnen worden en welke 

voertuigtypen en EU-normen met welke registratiedata deze kunnen verkrijgen 

Een op geografische gegevens gebaseerd kaartsysteem, die de grenzen van de betreffende milieuzone in vorm van beeldgegevens en 

een interactieve zoommogelijkheid aantoont (In de app op de websites van Green-Zones vanaf 03-07-2017 beschikbaar.  

Voor Android vanaf 17-07-2017 beschikbaar. Voor iOS vanaf 01-08-2017 beschikbaar.) 

Het dagelijks inspelen op statusmeldingen van de lokale milieu-instanties van een milieuzone om de bevoegdheden voor het 

binnenrijden hiervan voor de volgende dag vast te leggen 

Het tonen van tot 5 waarschuwingsfases van vervuilingsalarmen, om een rijverbod voor bepaalde Franse milieuzones en Crit’Air 

vignetten op de dagen ervoor op tijd te kunnen herkennen. 

Een makkelijke bestelmogelijkheid van alle Europese milieustickers/vignetten via de Green-Zones app 
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Wie kan wanneer in welke omvang de Green-Zones app gebruiken? 

Het gebruik van de Green-Zones app wordt op duur voor smartphone en op de computer gratis aangeboden aan alle 

geïnteresseerden. 

Bijkomende functies kunnen eventueel in de toekomst in de app tegen een vergoeding worden aangeboden. 

Voor kopers van milieustickers/vignetten bij Green-Zones zullen bijkomende functies in een update gratis zijn. Als zo'n update met 

bijkomende functies beschikbaar is, zal dit aan klanten van Green-Zones met hulp van een code beschikbaar worden gesteld. 

 

Mij lijkt het een aanrader, ook al kan hij de openingsvraag van dit stukje (nog) niet beantwoorden 

En à propos, hoe oud is uw camper? 

OttHW 

 

PANHARD ONDERWEG 
Van uw buitenland correspondent 

 

Wat doe je met een halve Dyna Z, als je die overhoud na de 

restauratie van je Panhard? 

Die hang je gewoon aan de voorgevel!!! 

Dit tafereel is te zien als je bij 25 Pontarlier in de Doubs over de 

rondweg N57 richting Lausanne rijdt. 

WB 

 

 

 

 

 

Jan Peters † 
 Op 13 augustus j.l. is een van de grootste Panhard bewonderaars overleden . 
Jan Peters kwam in aanraking met Panhard toen hij in 1950 met de Matchless zijn aanstaande schoonfamilie opzocht die toen enkele 
maanden in Frankrijk woonde. De 3 Nederlandse families die geen enkel woord Frans spraken werden opgevangen door een uit 
Heerlen afkomstige pastoor die tijdens  de Tweede Wereldoorlog op de fiets was gevlucht voor de Duitsers. Deze Pastoor Erens had 
een van de eerste Dyna X-en met twee koelventilatoren. Vanaf het eerste moment was mijn vader om en is hij van het aparte 
motorgeluid blijven houden. Pastoor Erens is tot aan het einde van de productie Panhard blijven rijden. Aangezien hij elk jaar een 

nieuwe kocht zijn het er best veel geweest. Toen ik 32 jaar geleden mijn 
eerste Panhard in Frankrijk heb opgehaald heeft hij mij in Roosendaal 
opgehaald met een autoambulance. De Pl 17 L4 had uit eigen kracht 
Nederland bereikt maar omdat de banden bulten vertoonden en er al 
een band geëxplodeerd was, was het niet meer verantwoord om verder 
te rijden. Vanaf dat moment heeft in onze familie bij elke belangrijke 
gebeurtenis Panhard een rol gespeeld. Het 40 -,50 -en nog recent 60 
jarig huwelijks feest van mijn ouders konden zonder Panhard bijdrage 
eenvoudigweg niet bestaan. Ook mijn vaders hulp achter de schermen 
bij de succesvolle najaarsritten in Oost Brabant zijn het directe gevolg 
van ons beider passie voor het merk. Zaterdag 19 augustus j.l. heeft de 
Dyna Z 16 voor hem het laatst opgetreden. Als volgauto heeft hij mijn 
vader begeleid naar de natuurbegraafplaats in Schaijk alwaar hij is 
begraven. Jan Peters is 85 jaar geworden.  Pierre Peters 

ONDERDELEN BESTELLEN? 
dan BELLEN naar uw magazijnmeester: 

Wim Boers 040-2052676 

 

beltijden: ma t/m vr 19.00 tot 22.00 uur 

za en zo    10.00 tot 22.00 uur 

Ook voor onderdelen die niet op de voorraadlijst staan. 

Er zijn ook veel gebruikte onderdelen op voorraad. 
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MARC DE BOURGOGNE...QUATORZE JUILLET
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Pennenlikker en Panhard 7 
 

In die tijd reed ik zeer stevig, opgezweept door mijn jeugdige overmoed. Mijn 24 CT 

spoorde me daartoe aan door haar buitengewone wegligging, temeer daar ik de banden 

extra hard had opgepompt, op advies van de autojournalist Alain Bertaut. De voortrein 

van de auto kleefde aan het asfalt en de achteras deed wat hij kon, met één wiel los van 

de grond. Te meer daar mijn CT met haar neus lager lag dan de andere 24 ’s die ik tegen 

kwam. Ik wist dat niet, maar de bladveren waren zeker gebroken.  

De precieze en directe besturing (2 slagen van het stuur) was pure verwennerij op de 

weg. Maar niet in de stad. Met haar wonderlijk ovale en verstelbare stuur was het hard 

werken. De remmen waren krachtig, hoewel de pedaaldruk flink was, maar later 

begreep ik, rijdend in een andere CT, dat verversen van de remolie wonderen had 

kunnen verrichten. Hoe een auto in elkaar zat, ik had er geen idee van, maar later kwam 

ik erachter dat ze zo was afgeragd dat een revisie eigenlijk noodzaak was. 

 

180 i.p.v. 157 km/u 

Eenmaal goed op gang liep ze heel goed , met 

het beroemde scherpe gejank van de vierde 

versnelling in de oren. Ik dacht zonder het 

echt te willen geloven, zoals alle aanhangers 

de waarheid niet willen horen, dat alle Panhards met opzet een onbetrouwbare snelheidsmeter hadden. 

Het tijdschrift Auto Journal had daar een leuk stukje aan gewijd. Alain Bertaut had het in zijn blad  Action nog eens bevestigd.  

Bij een gemeten snelheid van 157 km/u stond de teller van de 24 CT met een M10S motor op het getal 180.  

Het is duidelijk dat alleen de speciaal voor autojournalisten geprepareerde auto’s de 160 km/u haalden.  

Erger nog, het acceleratievermogen was echt niet zo geweldig, om 

niet te zeggen teleurstellend, en zonder terugschakelen lukte het 

niet het volle pond uit de motor te halen. Pas bij 4000 toeren kwam 

de motor van 850 cm3, heerlijk ronkend tot leven. 

Maar de 24 CT had ook zijn mindere kanten, met een koppeling die 

je niet te hard moest laten opkomen, om niet hortend en stotend 

weg te rijden. Regelmatig had de motor in de zomer de neiging tot 

zelfontbranding , was de synchronisatie van de vierde versnelling 

onvoldoende bij snel schakelen en was het pookje om de lichten 

aan te zetten even idioot als bij de PL17. Sterker nog, de stoelen 

gleden zijwaarts over de nokjes waarmee de hoogte versteld kon 

worden, wat een raar effect gaf. Maar toch had ik de mooiste auto 

van de wereld. 

 

Velgen in rood en zwart 

Ik had de verchroomde ringen van het model 65/66 van de velgen gehaald om de luchtgaten vrij te laten en vond het mooier de 

zwarte velgen aan de buitenkant grijs te spuiten.  

Daarnaast had ik de vleugelmoer van het wieldeksel verwijderd hetgeen een originele uitstraling gaf.  

Je moet weten dat in 1968 15 inch wielen ouderwets waren. De nieuwe mode was 13 inch velgen.  

Talloze bezitters van een Renault 8 Gordini hadden hun stalen 15 inch velgen vervangen door die van 13 inch lichtmetaal, voor een 

stoerdere uitstraling.  

In Montauban had ik een 24CT zien staan op 13 inch sloffen, wat een haast gemene aanblik gaf, zeker vergeleken bij de 145 x 15 

maat voorzien van X banden met zijn vreselijk uit de tijd geraakte ontwerp, andere merken in aanmerking genomen zoals Goodyear 

met zijn beroemde rode rand.  

Ik was dolgelukkig achter het stuur van mijn 24 CT. Maar helaas werd alles bedorven in de meimaand toen ik met een 

leverontsteking aan bed gekluisterd was en alles moest missen van de stakingen.  

Mijn 24 stond op straat geparkeerd tijdens een demonstratie en liep een deuk op door een verdwaalde stoeptegel tegen de rechter 

koplamp. Zodra ik weer was opgeknapt na een maand heb ik hem laten repareren. 
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Pech loert overal 

Wachtend voor het stoplicht werd ik geramd door een uit de bocht gevlogen auto. Na 8 dagen kwam ze terug van de plaatwerker 

met een opnieuw gespoten neus die nu wel meer glans had dan de rest van de in minder dan drie jaar dof geworden auto. Twee 

weken later brak de kabel van het gaspedaal waardoor de motor zo op hol sloeg dat de kleppen ervan krom bogen. Bij de Panhard 

dealer had men nog niet eerder zulke verbogen kleppen meegemaakt en beschouwde men mij als een zondagsrijder, terwijl ik er 

toch niets aan kon doen. 

Later begon de toerenteller kuren te vertonen en in september begaf de versnellingsbak het met amper 48000 km. 

Opnieuw weggesleept naar Dugat, waar de werkplaatschef me met een donkere en beschuldigende blik tegemoet trad. Zo verlegen 

als ik nog was met mijn 20 jaar durfde ik hem niet voor te houden dat ik niet de eerste was die een versnellingsbak van een Panhard 

aan gort reed; het was immers één van haar zwakke punten! 

En daarna verloor ik op een slechte weg de uitlaat van mijn 24. Niet zo gek, omdat ie nogal laag is opgehangen. Met veel lawaai dus 

weer naar de garage van Dugat, waar een gloednieuwe uitlaat werd gemonteerd. Bij het wegrijden was er niets meer over van het 

mooie doffe geluid, wat er op wees dat bij aankoop reeds de 

uitlaat al niet veel bijzonders was geweest.  

eze opeengestapelde pech, samen met nog wat andere 

narigheid, benam me niet de lol in mijn 24, maar met de 

onverwachte komst van een blijde gebeurtenis (ik bleef niet 

voor altijd verlegen) moest ik hem in oktober met spoed inruilen voor 

een echte gezinsauto (Fiat 1500). Met pijn in het hart. 

Ik dacht dat ik nooit meer in een 24 zou zitten. Maar dat bleek een 

vergissing! 

De volgende keer daarover meer, als u het goed vindt.  

 

Scribouillard, in vertaling door Cees Visser 

 

 

GEZOCHT 

Kort na onze vakantie in Spanje, werd het ook in Nederland 

mooi weer. En zo besloten we met de CX en oude caravan een 

paar dagen naar een camping te gaan. Even van het mooie 

weer genieten. Zodoende arriveerden wij op Hemelvaartdag 

in het Belgische Zele. Toen na het inchecken alles op zijn plek 

stond kwam de buurman kampeerder even een kijkje bij de 

CX nemen. De oude baas van 85 heette dhr Put en had 

vroeger bij de douane gewerkt en daar reden ze met een CX 

break. Al pratend kwam het wachtwoord Panhard naar voren. 

Nu veerde de man op en vertelde enthousiast dat hij er ook 1 

had gehad. 

Toen ik e.e.a. wilde weten moest hij wel even nadenken hoe 

het zat. 

Begin jaren 70 kocht hij een aluminium Panhard. Ik vroeg of dit een X of Z1 was, maar na het tonen van een foto van mijn Z1 zei 

hij dat het er zo eentje was. Een zwarte. De motor had al jaren niet gelopen maar zat niet vast. Bij een bevriende garage heeft men 

de motor aan de praat gekregen.  

Dhr Put kwam erachter dat er meer gedaan moest worden om de auto in een volwaardig rijdende staat te brengen dan alleen een 

draaiende motor. Na enige tijd heeft hij de auto toen weer verkocht. Dhr Put noemde de naam van dhr Piet Vermeer. In dit 

verhaaltje is het mij alleen ontschoten of dhr Put de Z1 kocht van dhr Vermeer of aan hem heeft verkocht.  

Veel meer kon dhr Put zich niet meer herinneren, maar nu ben ik zelf enigszins nieuwsgierig geworden of die zwarte Z1 destijds 

binnen de club is terecht gekomen. En misschien nog is. Bij mijn weten zijn er ca 12 stuks Z1 binnen de club, waarvan 2 zwarte.  

Misschien zijn er clubleden die iets van het bovenstaande herkennen. 

Ruud Kreil 
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De blauwe kamer met hemelbed 

De levensgevaarlijke autogiro 

Vrachtwagen, voorheen van Co Giezen 

Mathieu met Nederlandse gasten 

met auto’s op een ereplaats 

Ook dit jaar een uitnodiging voor een “Méchoui in Sandaucourt” 
 

Ik ben zelfs gepromoveerd. Vorig jaar mocht ik op de 

kinderkamer op de tweede verdieping van het 

kasteel overnachten. Dit jaar mocht ik de nacht 

doorbrengen in een groot hemelbed in de blauwe 

kamer op de eerste verdieping. 

 

De aanleiding van de uitnodiging vorig jaar van 

Matthieu en Marie-Claude Cognet was dat Matthieu 

toen een Dyna Veritas uit Portugal had gekocht. Hij 

wilde die graag vergelijken met die van mij. Kennelijk 

was de ontmoeting goed bevallen, zodat ik dit jaar 

weer was uitgenodigd.  

 

“Méchoui” is lam aan het spit. Dat had vorig jaar al 

heel goed gesmaakt. Sandaucourt is een plaatsje in 

de Vogezen, vlak bij Vittel en Contrexéville. Je weet 

wel, van het water. De plaats van het gebeuren is het Chateau van 

Sandaucourt, dat dient als vakantiewoning van Matthieu en Marie-

Claude. Een heel eenvoudig adres: 1 rue du Chateau. Behalve het 

kasteel bezit Matthieu bovendien een aantal woningen aan de 

overkant van het kasteel, een aantal boerderijen en een groot 

gebouw 

dat dient 

als 

werkplaats. 

Je moet nu 

eenmaal 

wat ruimte 

hebben 

voor een collectie van Panhards van voor en na de oorlog, agrarische 

machines en bestel-driewielers met Panhard motor, vrachtwagens al of niet 

met houtgas generator en een collectie militaire voertuigen zoals een EBR 

en twee AML. Zelfs een autogiro met Panhard motor. Het ziet er uit als een 

mini-helikopter. De bladen worden niet aangedreven. Die beginnen vanzelf te draaien als gevolg van de stuwing van de fan aan de 

achterzijde (zolang de het doet). Dit waren levensgevaarlijke Panhardmotor dingen. Bij een luchtzak stortte je geheid naar beneden. 

Nu kan het in de Vogezen heel goed regenen. Daarom is het daar ook zo mooi groen. Maar ook dit jaar schreef hij in de uitnodiging: 

“Et il ne pleut pas”. En ook dit jaar heeft hij woord gehouden. Het was prachtig weer. 

Het festijn werd gehouden op 26 mei. Op hemelvaart dus. Bijzonder was dit jaar dat het een onderdeel was van de jaarvergadering 

van de Dynamic Club Panhard et Levassor (DCPL). Anders dan 

bij onze club, is bij hen de jaarvergadering het belangrijkste 

en het meerdaagse evenement van het jaar. Ieder jaar is het 

op een andere plaats en ditmaal in Bourbonne-les-Bains, vlak 

in de buurt van Sandaucourt.  

Ik vertrok op donderdag. Anders dan vorig jaar kon ik de hele 

weg rijden met open kap. Zelfs in de Ardennen regende het 

niet. Heel bijzonder, want als je van regen houdt moet je daar 

zijn. Bij aankomst in Sandaucourt was men juist aan het 

vertrekken naar het Hotel La Mezelle in Bourbonne-les-Bains. 

Daar aangekomen was het mooi om weer alle Panhard 

bekenden te begroeten. Vanuit Nederland waren Wim en 

Mya Boers aanwezig met hun Barquette. Wim is namens de 

club namelijk lid van de DCPL.  
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Raimund Bartl met zijn 6 cil. spider 

Eberhard met zijn 24 CT Cabrio 

Garageboxen omgebouwd tot 

En er was nog veel over 

Ook tijdens alle gezelligheid 

nog tijd voor enige uitleg 

Maar ook mijn Duitse vrienden waar ik het jaar er voor ook veel 

mee ben opgetrokken waren er. Eberhard met zijn 24 CT cabrio 

en Manfred Fritz met zijn mooie en o zo trage 4 cil. sans 

soupapes. Ook Raimund Bartl was er met zijn 6 cil. sans 

soupapes met de aparte spider carrosserie. Met hen ben ik die 

dagen veel opgetrokken, niet in de laatste plaats omdat zij ook 

in Sandaucourt sliepen. 

 

Deze eerste avond was het diner in het Hotel La Mezelle. Er 

werd nog een foto sessie gemaakt met onze auto’s. ‘s Avonds 

reden Eberhard, Manfred en Raimund terug naar Sandaucourt 

over de binnenwegen door de dorpjes in dit mooie gebied. 

 

 

Vrijdag was het grote evenement ” Méchoui in 

Sandaucourt”, georganiseerd door Matthieu en Marie-

Claude. Voor dat doel had Matthieu de straat voor het 

kasteel laten afzetten voor ander verkeer. De toestemming 

voor deze actie hing in mooi Frans op de dranghekken. Alle 

leden van de DCPL kwamen een voor een aanrijden in hun 

Panhard en de auto’s werden naar type auto opgesteld. In 

totaal zo’n 100 Panhards. Zie de foto’s. In de uitnodiging 

stond: Iedereen is welkom of je nu een Panhard hebt met of 

zonder kleppen. En deelname is gratis. Wat een gulle 

mensen! 

 

Vorig jaar 

waren er 40 

deelnemers 

met één lam 

aan het spit. 

Nu waren er 

200 mensen 

met 5 beesten 

aan het spit. 

Ditmaal had 

Matthieu 

hiervoor zijn 

10 garageboxen met rijklare Panhards omgetoverd tot een gigantische 

eetzaal. Ook Martin Walter was van de partij. Dit is de man die een 

uitgebrande 

Dyna Veritas 

ombouwt tot 

een vrijwel 

nieuwe auto. 

Verder waren 

ook Detlef Hartmann en zijn vrouw naar het evenement gekomen. Zijn 

vader had ooit een nieuwe Dyna Veritas gekocht en hij heeft dit jaar een 

eigen exemplaar te pakken gekregen.Het was een zeer gezellige en 

uitgebreide maaltijd met meerdere gangen, zoals het hoort in Frankrijk, 

rijkelijk begeleid met wijn en andere prettige vloeistoffen. Niemand 

kwam wat te kort. Integendeel. 
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Ander hoogtepunt van 

deze dag was de 

demonstratie van militaire voertuigen op weilanden in de buurt. De EBR van Matthieu 

werd zelfs bestuurd door een vroegere militaire bestuurder van dit voertuig. Ook de twee 

AML’s draaiden dapper hun rondjes met hun karakteristieke Panhard geluid. Ik heb altijd 

gedacht dat de reden van het succes van deze pantserwagens lag in dit kinderlijke geluid. 

Als de vijand deze dingen hoorden aankomen, moesten ze zo lachen dat ze vervolgens 

gemakkelijk waren neer te schieten. Sorry, wat zeg ik nu toch weer. 

’s Avonds heb je dan natuurlijk weer honger (niet echt). Dus hadden we een drie gangen 

diner in het hotel La Mezelle. Daarna weer onze nachtelijke terugtocht met Eberhart, 

Manfred en Raimund naar Sandaucourt. Matthieu volgde ons met een bijzondere auto 

uit zijn verzameling namelijk een Peugeot 309. Deze 20 jaar oude auto moet natuurlijk ook worden behoed voor de vergetelheid. 

Wat een bescheiden mens! 

 

Op zaterdag was de jaarvergadering van de DCPL in Contrexévelle. Wij als niet-leden van de club konden naar twee musea in 

Mirecourt. Het eerste museum hebben we overgeslagen en de tijd besteed aan een goed ontbijt. Het tweede museum was gewijd 

aan de bouw van violen en cello’s. Zeer mooi museum met een oneindige en saaie uitleg van een museumdame. Daarom maar terug 

naar Contrexéville voor een koffie op het terras. “Een glaasje kraanwater er bij graag”. De ober kon moeilijk zeggen dat het 

kraanwater daar niet te drinken was in deze waterstad. Vervolgens een opwachting op het stadhuis met voor Franse begrippen korte 

en bondige toespraken met aansluitend een glaasje champagne. Tijdens de toespraken is het slim om vlak bij het buffet te gaan 

staan, met je rug er naar toe. Na de toespraken hoef je je maar om te draaien voor je eerste glas. 

 

Vervolgens tijd voor de lunch in het Casino. Daar werden we opgewacht door leden met auto’s van de lokale oldtimer club. Een 

heerlijke lunch op een mooie locatie. ’s Avonds was er ter afsluiting van het weekend een gala diner. Van te voren had ik nog 

geïnformeerd of ik een smoking moest meenemen. Volgens Matthieu was dat niet nodig. Het komt er op neer dat alleen de vrouwen 

zich mooi aankleden. Weten we dat ook weer.  

 

Tijdens het diner werd er nog een promotiefilm van Panhard vertoond uit de jaren tachtig. De ontwikkeling, de productie en het 

testen van militaire voertuigen werd getoond. Etienne de Valance liep het podium op en gaf uitleg bij de film. Deze vroegere chef 

compétition is nu diep in de negentig, loopt zonder enig probleem en gaf uit het hoofd een duidelijk commentaar op de film. Ook 
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Foto's:          Joannes Collette
                     Claude Guillot

Maurice Martin, de winnaar van de rally van Montecarlo van 1961, was aanwezig. Ook een man van in de negentig, die vaak present 

is bij Panhard evenementen. 

Na deze avond weer een nachtelijke terugtocht met mijn Duitse vrienden, onder aanvoering van Matthieu, dit keer in een PL 17. 

 

De volgende dag vertelde Matthieu bij het ontbijt dat de aanleiding van zijn Panhard verzameling de Panhard van zijn vader was. Pas 

jaren later werd hij via een vriend gegrepen door het Panhard virus via de aanschaf van een PL 17, het begin van zijn verzameling. Hij 

excuseerde zich vervolgens want hij moest aan het werk. Toen ik even later buiten kwam kijken om afscheid te nemen was hij samen 

met zijn vrouw en met een van zijn lokale hulpen de gehuurde tafels aan het opstapelen. Man en vrouw op deze manier aan het 

werk, beiden in een perfect schoon Solex T-shirt van de door hen opgerichte Solex club voor de jeugd (en oude jeugd), van de 

omgeving. Wat een bijzondere mensen! 

Joannes Collette 

 

Naschrift 

Ook in Bamberg ben ik met veel plezier veel opgetrokken met Eberhard, Manfred en Raimund. Het viel me dan ook heel zwaar toen 

ik vernam dat Raimund eind juni tijdens een bijeenkomst met zijn Tatra in Tsjechië plotseling is overleden aan een hartaanval. Zo’n 

aimabele, intelligente, originele man van pas 61 jaar die ik al zo lang ken. Het leven is soms heel hard. 

Joannes 

 

 

 

 

 

 

Tot slot nog wat plaatjes van het evenement: 
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Lac de Madine 

Op 10 en 11 juni was dit jaar de grote oldtimer-beurs aan het Lac de Madine. 

Dat ligt in het noordoosten van Frankrijk, pal onder Luxemburg. 

Ik had daar al veel over gehoord van de mensen die er steeds heen gingen, Wim 

Boers elk jaar (nou ja, op welke beurs kom je Wim niet tegen…) en het zou zeer 

de moeite waard zijn. 

Omdat we dit jaar later op vakantie gingen, dus ook niet naar het RIP, konden 

we wèl deze keer bij Lac de Madine langs, voor het eerst. 

De vrijdag ervoor waren we al via Arlon en Verdun en de Voie Sacrée 

binnendoor naar onze vrienden daar in de buurt gereden, Gab en Carla. Geen 

mooi weer onderweg trouwens en dan ben je in zo’n Dyna X cabrioletje wel 

beperkt, goed uitzicht heb je alleen naar voren… Maar dat zou snel veranderen! 

Zaterdag 10 juni was het weer prachtig en reden we met onze vrienden naar Lac 

de Madine, 40 km verder, door een golvend 

landschap. Daar aangekomen konden wij gratis 

doorrijden en op het terrein parkeren. Ik reed ver 

door tot de stand van de Club Panhard & 

Levassor, waar we hartelijk welkom werden 

geheten. We kregen een mooi plaatsje 

toegewezen, en daarna was het bijkletsen 

geblazen met oude bekenden van de Franse clubs 

en met Wim Boers, die ook net kwam aanzetten. 

Ik wilde nu op de onderdelenmarkt gaan 

rondkijken, maar we moesten wel beloven terug 

te komen voor het aperitief… 

De beurs is op een enorm terrein dat deels om 

het grote meer heenloopt. Vanaf de ingang heb je 

eerst het parkeerterrein 

voor de enorme 

hoeveelheid oldtimers, 

van heel diverse origine, 

dan de vreetschuren, 

dan de clubstands, en 

tenslotte de 

onderdelenmarkt. En 

niet weinig! 

 Je kijkt je ogen uit, van 

rare klemmetjes tot 

complete 

benzinepompen (type 

tankstation), je ziet er 

alles. Weinig Panhard-

onderdelen te vinden, 

Wim Boers was mij te 

snel af geweest, wel zo 

makkelijk trouwens, als 

ik het echt nodig heb kan 

ik ’t altijd bij hem kopen. 

In het cabrioletje heb je 

ook niet zoveel plek, 

gelukkig wilde Wim de paar dingen die ik gekocht had wel in zijn camper 

meenemen. Eind van de middag had ik met Ilona afgesproken bij Wim en 

Mia hun camper en daar kon ik zijn vondsten bewonderen. Wat een Panhard-ogen heeft die man! 

’s Avonds terug naar Courcelles-sur-Air waar onze vrienden wonen, van wie we een week later het artikel in La Vie de l’Auto, mèt 

onze cabrio, doorgestuurd kregen. 

En de volgende dag, na een ontbijt en een vrolijk afscheid, met de kap weer open door naar het zuiden, de Vaucluse, waar we de 

rest van onze vakantie rondgehangen hebben, steeds binnen zicht op de Mont Ventoux. 

Groetjes, 

Frank & Ilona. 
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RIPL 2017 IN DUITSLAND 

 

 

Ga jij ook naar Bamberg, was al maandenlang de vraag wanneer twee Panhardisten elkaar ontmoetten. Maar toen puntje bij paaltje 

kwam bleek Bamberg  Erlangen te zijn  geworden. De Duitse Panhardclub kon het uiteindelijk  niet eens worden met de beoogde 

uitbater in B en verkaste op het laatste moment naar E. 

Beetje verder rijden, zo’n 60 km, bijna in Nürnberg, maar het was een prima locatie waar we uiteindelijk zaten. Niet dat de omgeving 

nu zo opwindend was – een industrieterrein – maar een goed hotel, met ruime kamers en een gevulde bar. Daar werd driftig gebruik 

van gemaakt. 

Op de parkeerplaats, die gelukkig groot genoeg was om ook 

wat campers te 

herbergen, was het 

de gebruikelijke 

gang van zaken. 

Begroetingen, 

(nood)reparaties 

met soms flinke 

belangstelling, 

lopen langs en 

kijken naar. Kortom, 

gezellig druk. 

De ontvangst was 

ook allerhartelijkst, 

en het schildje voor op de auto fraai. 

En daar stond nog Bamberg op! 

De eerste avond bleek het eten in 

een zeer uitgebreide buffetvorm te 

zijn, en dat bleef zo, ook bij het slotgaladiner. Niets mis mee, al is bediend 

worden leuker. 

De zaterdag bracht de gebruikelijke rit door de, gelukkig zeer fraaie, 

omgeving, waarbij getracht werd om in colonne te rijden, wat altijd fout 

gaat door stoplichten en pechgevallen, en waarbij de lunch in een echt 

Beierse Biergarten bleek te zijn, op een steile heuvel 

naast een kerk op de Kreuzberg in Hallendorf. 

Daaraan voorafgaand bezochten we het uiterst 

indrukwekkende Schloβ Weiβenstein in 

Pommersfelden, een enorm barok paleis, gebouwd 

tussen 1711 en 1718 in the middle of nowhere, waar 

onder het 

genot van 

een glaasje van het een en ander de verzameling auto’s en gebouwen bekeken en 

becommentarieerd werd. Vooral de X73 (nog bijna dans son jus) en dat bestel- Xje, dat 

nog helemaal dans son jus 

verkeerde trokken veler 

aandacht.  
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De toerit naar de Biergarten was smal , verstopt door (op dat moment 

onverklaarbaar) veel auto’s  en deels onverhard, maar alles kwam 

uiteindelijk boven, ook het vooroorlogse contingent. Het 

parkeerterrein naast de kerk was voor ons gereserveerd, gelukkig, 

want er waren nog twee bruiloften en verjaardagen aan de gang, 

zodat er een hele hoop vreemd volk ook zijn auto kwijt wilde. Die 

moesten op de weg blijven (ziedaar de verklaring), en soms een heel 

eind lopen, maar Mieke Bosse zorgde ervoor dat het bij ons allemaal 

helemaal goed kwam. Na de lunch werd de rit voortgezet tot in 

Bamberg, waar we op het Domterrein veel bekijks trokken van de 

talloze toeristen. Bamberg is een fraaie, bezienswaardige stad, maar 

het weer werkte niet helemaal mee, zodat we wel gedwongen 

werden om de stadswandeling te verruilen voor de gelukkig 

overvloedig aanwezige overdekte terrasjes, waar het goed toeven 

was onder het 

genot van het 

plaatselijke Rauchbier.  

Terug in het hotel wachtte weer het buffet, voorafgegaan door een of meer 

aperitieven, en besloten met een zeer fraaie film over Novara 2016, gemaakt 

door Christoph Blaue en Kay Hagge.  

Zeer professioneel gedaan, en o zo herkenbaar. 

Zondag bracht de 

gebruikelijke 

onderdelenmarkt, 

waar Wim Boers een 

zeer ruime stand 

innam, en vervolgens 

was er een rit 

uitgezet door 

“Frankisch 

Zwitserland”. 

Weer een 

lunch in de 

gewelven 

van de 

bijgebouwen van Burg Rabenstein, een 800 jaar oud kasteel op een 

rots hoog boven het  Ailsbachtal, waar we over nauwe wegen door 

ravijnen met indrukwekkende natuur naar toe moesten zien te 

komen. Daarna een uitgebreide terugrit naar het hotel. Er zaten een 

paar niet misselijke hellingen in de route, 18 % of meer, en nog lang 

ook, zodat ikzelf niet uit de eerste versnelling kon komen (ik had ook 

2 passagiers aan boord) en de schuivenmotoren een flinke aanloop moesten nemen. Maar alweer kwam alles boven, en uiteindelijk 

weer veilig in het hotel. 

Wederom de nodige snelreparaties ter voorbereiding op de terugrit naar huis. En die Wolfgang had wel erg veel pech toen hij zijn X-

je op de trailer wilde zetten terwijl net op dat moment zijn uitlaat van voren losschoot. Een auto die een trailer oprijdt, terwijl zijn 

uitlaat onder de trailer doorschiet, dat gaat niet goed! Remt automatisch, dat wel. Gelukkig viel de schade nog te overzien. 

Het galadiner was geanimeerd, de gebruikelijke toespraken gelukkig niet te lang, 

maar voldoende om de perfecte organisatie te roemen, de keukenbrigade werd 

bedankt en Andre Ros mocht de Panhardbokaal in ontvangst nemen omdat wij 

volgend jaar de RIPL in huis hebben. Er was alvast onder leiding van Peter 

Drijver een presentatie in elkaar gesleuteld over de locatie, conferentieoord 

Zonheuvel in Doorn, zodat de voorpret al goed kon beginnen. 

En toen zat het er weer op. Na het ontbijt gedagzeggen en naar huis rijden. 

Had ik op de heenweg nog een tussenstop in Winterberg gemaakt, omdat ik 

toeristisch door Sauerland wenste te reizen, terug ging het over de Autobahn. 

Toen ik daar even van afweek werd dat meteen afgestraft met een losgeraakte 

uitlaat, die ik gelukkig liggend in het gras naast de Bundesstrasse er weer op kon 

zetten. Op de Autobahn zou zoiets niet mogelijk geweest zijn, dus het was nog 

een geluk bij een ongeluk. Een hulpvaardige mooie jonge politieagente en een 

passerende motorrijder boden nog hun assistentie aan, maar daar was het klusje helaas te simpel voor. 

’s Avonds acht uur was ik weer thuis, vele ervaringen rijker en een paar euro armer.  

En o ja:  1600 km;  1:17; 0,3 liter olie. Niet slecht voor een 54-jarige (mijn auto dan; zelf tel ik wat meer jaren).        Henk Ottevangers 

Foto's: Peter Drijver en Andreas Garrouty
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 Indien onbestelbaar retour:Tinbergenplantsoen 2, 3356 BZ  Papendrecht (NL)
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