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Zoals ik in de vorige Koerier al aankondigde wordt dit het
laatste nummer dat onder mijn verantwoording naar u toekomt.
Op 10 maart 2009 stuurde ik voor het eerst een Koerier,
nummer 159, naar de drukker. Nummer 200, ruim 10 jaar later,
wordt dus de laatste.
Ik deed dit werk met veel plezier, maar omstandigheden waar ik
zelf weinig invloed op heb dwingen mij nu mijn lier aan de
wilgen te hangen.
Ik wilde u bedanken voor alle jaren die we, zij het voor de
meesten dan op afstand, met elkaar hebben doorgebracht, en ik
verzoek u mijn opvolger Jaap net zo trouw van kopij te voorzien
als u mij deed.
En u krijgt in dit nummer genoeg te lezen, vooral over de RIPL,

om niet al te lang bij dit afscheid stil te hoeven staan.
Ik wens u veel leesplezier.
Henk Ottevangers, hoofdredacteur PanhardKoerier   (maar nu ex)                                 -

Agenda
** 13 september 2019, Veenendaal
Praatavond, Peter Drijver, Panhard utilitaire
www.panhardclub.nl
** 29 september 2019, omg. Veenendaal
Najaarsrit, organisatie Adri Hoveling
www.panhardclub.nl
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Precies een jaar geleden was uw voorzitter op vakantie in het Zwarte
Woud. Tijdens die vakantie kreeg ik een email van onze hoofdredacteur
waarin hij mij herinnerde aan mijn plicht om op tijd (= voor de deadline)
een ‘presidentieel voorwoordje’ aan te leveren voor de Koerier die op dat
moment eigenlijk al gemaakt was. Dat was voor Koerier 196.
Het stukje dat ik een jaar geleden op de camping schreef ging over de vele toegewijde
vrijwilligers die de Panhardclub telt. Het feit dat onze onderdelenvoorziening, de website,
de Koerier, de clubbijeenkomsten gemaakt en georganiseerd worden is NIET vanzelfspre-
kend maar uiteindelijk het werk zijn van vele vrijwilligers die jaren achtereen (een enkeling
zelfs decennia…) werken in dienst van club en leden.
In dat kader van vrijwilligerswerk bedankte ik in het voorwoord van Koerier 196 expliciet
onze hoofdredacteur OttHW voor zijn werk om wéér een Koerier bij de leden op de mat
te krijgen. Koerier 197 was op dat moment zéker niet vanzelfsprekend aangezien Henk’s
perspectief op leven en gezondheid nogal bruusk veranderd was in het voorjaar van 2018.
Inmiddels zijn we vier Koeriers verder. “Koerier 200 wordt mijn laatste, als ik het haal…”
zei Henk dit voorjaar met de nodige wrange humor.
We zijn verdrietig dat deze Koerier inderdaad Henk’s laatste is maar tegelijkertijd dankbaar
dat hij nummer 200 nog heeft kunnen maken mét oogverslagen van zijn pen over het RIPL
Erdeven en een dagje X86 Dolomites bij Aaldering Brummen.
Dank voor alles wat je gedaan en betekend hebt voor onze club OttHW!
À bientôt, dans l'au-delà.                                                                                       André

VAN DE VOORZITTER

foto's: Peter, Mieke, Mariette, Dagmar

VAN DE HOOFDREDACTEUR
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RIPL 2019: Naar Bretagne in de Groene Komkommer 

Door onze speciale verslaggever 
  
Bretagne! Dat lijkt me wel wat. De Panhards in hun natuurlijke habitat en dan in zo’n uithoek waar je niet elke dag komt! De Club 
Panhard & Levassor France tuigde een mooie inschrijvingswebsite op die menigeen kopzorgen bezorgde, maar uiteindelijk blijkt het 
allemaal toch echt te werken. De tijden van het jeugdige goedkoop kamperen en improviseren liggen toch echt achter ons, een 
driedaagse deelname met toeters en bellen all inclusive in een comfortabel chalet, dat is nu de norm, met passende tarieven. Al snel 
wordt duidelijk dat we met een hele vloot Ollanders gaan, ruim 20 zelfs! Bijna 5 % van de 405 deelnemers, de grootste van de 
buitenlandse delegaties! Hans & Mariette, Peter en Mieke, Peter en Jolanda, Frank & Ilona, André en Elly, Siewert, Peter en Geert, 
Wim & Mia, Henk en Dagmar, Joannes en Juliette en uw verslaggever, die 
uiteindelijk Hilde toch thuis liet voor Don. Op de groepsapp, naast de 
schitterende foto's van Mieke, een stortvloed aan berichten over ieders wel en 
wee! We gaan met de tijd mee! 
Mede gelet op de weersvoorspellingen besluit ik mijn ouwe trouwe groene 
24b eens uit de garage te trekken, die ik precies 30 jaar geleden kocht! Niet 
gerestaureerd, dat is een plus tegenwoordig, en in staat gebleken om 10 km 
zonder olie te rijden. En in Doorn had hij Jordan ook voortreffelijk bediend. 
Speciaal voor deze feestelijke gelegenheid een Tigre-stuurhoes van de Action 
aangebracht! (€ 3,49). 
Donderdag om 9 uur op weg op weg naar Sees, waar iedereen schijnt te 
verzamelen. Er zit een soort gat in de carburatie, de 24b (er zit wel een 
Tigreblok in) wil alleen met uitgetrokken choke lekker doortrekken naar 
hogere toeren. Dat doen we dan maar af en toe, het rijdt verder goed. Ter 
hoogte van Amiens nemen we bij Roye afscheid van de autoroute en zoeven 
we over b-weggetjes tussen Parijs en Rouen via Evreux  naar de camping van Sees, een heerlijke tocht waar de kwaliteiten van de 
oude Groene Komkommer optimaal worden geconsumeerd. Er blijkt nog plaats aan tafel bij hotel Ile de Sees, waar zich reeds een 
NL-Panhardmeute heeft verzameld en de wijn rijkelijk vloeit. ’s Nachts begint het te plenzen. Don’s € 5,-- mini-tentje heeft bovenin 
een vrij groot ventilatierooster, waarvan we het afdekzeiltje pas de volgende ochtend ontdekken. Om 5 uur drijft mijn reisgezel zijn 
tent uit. Vanuit mijn waterdichte shelter zie ik tot overmaat van ramp overal duivenstront op het tentzeil. Zet ‘m nooit te dicht bij de 
boom! Het eindigt ermee dat Don de hele tent oppakt naar de gehandicaptendouche alwaar man en tent grondig gereinigd worden. 
We zijn in elk geval vroeg uit de veren, koffie en éclairs, en na de kathedraal te hebben bekeken (nogal vochtig en bedompt) wordt 
de Bretonse kruisvaart hervat en gaat weer loos over de b-weggetjes. Vanaf Laval toch maar de autoroute, het is echt een roteind! 

Stortbuien, rukwinden, hagel en bliksem, niets blijft ons bespaard, maar de ouwe trouwe 
Groene Komkommer blijft zich prima weren, met soms 150 km/u op de teller. Tegen 
vieren bereiken we Plouharnel. Nog 2 km. Maar HOLY SHIT dan stijgt er ineens een 
rookpluimpje uit het dashboard! Het roken stopt als de verlichting uit staat. Dat doen we 
dan maar. En arriveren in Erdeven in een keiharde stormwind. Maar wat een heerlijke 
ambiance! En ik ontsnap aan een 
tweepersoonsbed met Don door 
een vriendelijke baliejuffrouw die 
ons een prachtig huisje met 2 
slaapkamers bezorgt. 
Enkele heel bijzondere auto’s: 
mijn favoriet is toch wel de 

oranje SERA coupé van Joel Brunel, samen met de Arista Passy en de twee 
Dyna X coupé-specials. Alsof al die DB’s, CDs en niet bijzonder zouden zijn. 
Elke Panhard is bijzonder. We slaan een middagrit over om langs het strand 
te wandelen waar zeilwagens een prachtig ballet uitvoeren. 
 
Het fort van Port Louis met leuk VOC-museum, de boottocht over de Golfe 
du Morbihan, de verhalen van onvermoeibare en altijd vriendelijke Etiënne 
de Valence, de onderdelenmarkt, Don’s pogingen om als patiënt in de PL17 -

ambulance te 
belanden, de 
toespraken, de 
diners, de cider, de 
overdracht (door 
Peter D.) van de 
RIPL-bokaal aan de 
Zweden, het is 
allemaal zoals het 
moet zijn. De 
folkloristische 
dansers en 
muzikanten, zelfs 
de pittige rockband 
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van swingende senioren. Hulde aan de CPLF!  

Ook heel fijn dat Iwan, Don en Franek zich stevig over de ontsteking en 

carburatie van de ouwe Groene Komkommer ontfermen, de bedrading in 

de ontsteking blijkt een rommeltje! Bedankt jongens! 

We rijden in één dag terug, wederom half b-weggetjes. De auto loopt als 

een zonnetje, met toenemend geknetter aan de uitlaatbuizen, dat dan 

weer wel. De verlichting blijft wijselijk uitgeschakeld. Maar rond 21 uur op 

de ring Antwerpen verslechtert het weer; donkere wolken en opspattend 

water maken het wel èrg tricky om zonder licht te rijden, ook al horen ze 

ons ongetwijfeld aankomen. Wordt het toch nog spannend! Het 

mistachterlicht, dat ik ooit monteerde maar nog nooit gebruikte, blijkt te 

werken zonder kortsluiting! Zo rijden we maandagavond nèt voor donker 

Eindhoven binnen. Missie volbracht. 2.200 km en dan ook nog eens 1:15 ! 

Er waren natuurlijk wat ongemakken, pechgevallen en zelfs repatriëringen, 

maar dat hoort er allemaal bij. Genoten van alle avonturen en trots op alle 

helden die de ontberingen hebben getrotseerd! Panhard, c’est une famille 

extraordinaire!  

Jaap Margry  

Oproep 
Voor de kalender van 2020 zoeken we "blijde" Panhardfoto's.
Gewonnen ralley, getrouwde kinderen, verjaardagsrit, dat
idee.
Stuur uw foto's op naar redactie@panhardclub.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leve Yves Penhart, geboren 2 augustus 1655! 

Burgemeester Daniel Thomas van La Prénassaye in Bretagne 

keek wel even raar op toen hij werd bezocht door een delegatie 

Panhardisten om te vernemen dat zijn slaperige gehucht de 

wieg is van de mondiale auto-industrie! Om precies te zijn: in 

het naastgelegen Saint-Sauveur-le-Haut, dat onder zijn 

gemeente valt, is in 1655 Yves Penhart geboren. Hij werkt als 

houtbewerker en maakt boerenkarren. In 1789 verandert de 

familienaam in Panhard en de rest is geschiedenis. Dol als de 

Fransen zijn op decorum en herdenkingen, heeft de Club 

Panhard & Levassor France aan de Fédération voorgesteld om 

er een gedenkbord te plaatsen. De burgemeester razend 

enthousiast, La Prénassaye staat ineens op de wereldkaart! 

Vanwege de afwezigheid van enige accommodatie werd 

besloten dit niet te koppelen aan de RIPL in Bretagne. En zo 

komt het dat op 27 april 2019 Robert Panhard, achterkleinzoon 

van René Panhard, samen met burgemeester Thomas een 

gedenkbord hebben onthuld, onder de Bretonse vlag! Daniel 

Thomas verklaarde dat hij in de jaren zestig, nog zonder 

rijbewijs,  ooit de PL17 van zijn ouders leende en dat het ritje slecht was afgelopen. De burgemeester was natuurlijk wel present op 

het RIPL! Dus gaat u op vakantie, er is er weer een nieuwe bedevaartplaats bijgekomen! 

JM 
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A 

   EEN LEVEN LANG 

  PANHARDS! 

Wim Boers uit Veldhoven behoort tot de categorie verzamelaars die vrijwel levenslang zijn 
verslingerd aan één automerk. 
In dit geval gaat dat om het bijzondere Franse merk Panhard.  
Uiteraard verzamelt Wim Panhards in miniatuur … maar de liefde gaat nog véél verder.  

 
ls autoliefhebber gaat de 
belangstelling van Wim in de 
eerste plaats uit naar de 

onderhuidse techniek. Werk en hobby 
vloeiden hier naadloos in elkaar over. Na 
een opleiding aan de hts Autotechniek 
was het volkomen logisch dat zijn 
loopbaan ook in die richting ging. Na 
onder meer de technische leiding bij een 
dealerholding in Venlo, was Wim van 

1977 tot en met 2004 in dienst van 
Honda Nederland als technisch adviseur 
in de buitendienst, eerst alleen in Zuid-
Nederland, later het hele land, goed 
voor zo’n 75.000 km per jaar!  
 
De voorliefde voor Panhard gaat al veel 
verder terug. Wim: “Dat begon eigenlijk 
in 1963, met de komst van de 24. In 
eerste instantie vond ik dat alleen een 

prachtige auto, maar al gauw werd ik 
vooral gegrepen door de bijzondere 
techniek van Panhard, van het hele 
merk.” Dat merk is veel breder èn ouder 
dan velen van ons zich realiseren. Wij 
denken wellicht niet verder dan curieuze 
personenauto’s als de Dyna, PL17 of  
24 BT/CT. De compagnons  
René Panhard & Emile Levassor 
bouwden naast onder meer 
zaagmachines in 1890 hun eerste auto 
en in 1891 ging de serieproductie al van 
start met dertig stuks. Feitelijk was 
Panhard & Levassor (die tweede naam 

De Dyna Z in de meest uiteenlopende 

varianten: oud, nieuw, bekende en 

onbekende merken.  

 

 

Bussen in overvloed! Op de bovenste plank 

vooral Panhards, in het midden Chaussons 

met onder meer Parijse stadsbussen van de 

R.A.T.P. en onderin voornamelijk Isoblocs. 

Van vooroorlogse Franse Dinkies tot 

‘tijdschriftmodellen’ en alles wat ertussen 

zit.  

 

Panhard       5       Koerier



verviel vanaf 1946) eerder autofabrikant 
dan Benz of Daimler. Pratend met Wim 
duikt hij moeiteloos in de haarvaten van 
de historie van zijn geliefde merk. “Weet 
je dat de eerste Peugeots Daimler-
motoren hadden, die door Panhard in 
Frankrijk werden gemaakt?” Eh, nee. 
Over de ‘breedte’ van het assortiment: 
Panhard produceerde ook vrachtwagens 
en bussen, militaire voertuigen - met 
name pantserwagens - en leverde 
dieselmotoren voor diverse andere 
bouwers van vrachtwagens en bussen, 
zoals Somua, Chausson en Isobloc.  
Daarnaast leverde Panhard motoren aan 

een flink aantal kleine fabrikanten van 
race- en sportwagens. Daarvan zijn DB 
en CD nog de bekendste, maar wie kent 
merken als Arista, Marathon, Callista of 
Veritas? Zo is het ook niet algemeen 
bekend dat begin jaren vijftig Panhards 
in Nederland zijn geassembleerd, bij 
Mulder in Boskoop.  
 

Het is logisch dat die voorliefde ook 
heeft geleid tot het bezit van enkele 
exemplaren in 1:1, die uiteraard in eigen 
beheer zijn gerestaureerd. Dit is niet het 
magazine om daarop in te gaan. Dat 

hoeft ook niet, want in diverse ‘normale’ 
autobladen is Wim daarmee al aan bod 
geweest. Bovendien is hij heel actief 
binnen de Panhard Automobielclub 
Nederland. “Ik doe al sinds 1982 de 
onderdelenvoorziening binnen de club. 
Die haal ik overal vandaan, gelukkig 
wordt er tegenwoordig weer heel veel 
opnieuw geproduceerd, met name als 
het gaat om de technische delen. 
Plaatwerk is er nauwelijks. In Nederland 
hebben we een levendige club, maar de 
hele Panhard-gemeenschap is niet zo 
groot, daarom zijn de contacten al gauw 
internationaal. Ik kom natuurlijk veel in 
Frankrijk, maar ook in Duitsland, in 
Scandinavië en ik ken daar ook veel 
liefhebbers van het merk. Ik ben zelfs op 
bezoek geweest bij de voorzitter van de 
Amerikaanse Panhard Club in Florida.”  
 

Tekst: Bart van den Acker 
Foto’s: Pieter Groenendyk 

 

                       VERZAMELAARSPORTRET WIM BOERS 
 

“Ik doe al sinds 1982 de  
onderdelenvoorziening binnen de club” 
 

Nadat de autoproductie was gestopt, heeft 

Panhard nog vele jaren pantserwagens en 

andere militaire voertuigen gebouwd. 

Uiteraard mogen die hier niet ontbreken! 

 

 

Nadat de autoproductie was gestopt, heeft 

Panhard nog vele jaren pantserwagens en 

andere militaire voertuigen gebouwd. 

Uiteraard mogen die hier niet ontbreken! 
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Zodra we het huis van Wim en zijn 

vrouw Mia betreden, komt het mooie 

Franse merk je overal tegemoet. In elke 

ruimte hangen reclameborden, affiches 

en dergelijke. Trouwens, wie heeft er 

een verlicht Shell-logo in de keuken? 

Voorzichtig merk ik op dat Mia wel een 

heel meegaande vrouw moet zijn, om de 

hobby van haar man zo te delen. Foute 

opmerking! Mia heeft zelf ‘benzine in 
het bloed’ en blijkt als tiener jarenlang 

als enige vrouw op hoog niveau in de 

Ongelooflijk, dat er zoveel verschillende 

miniaturen bestaan van de DB Panhards, 

met name van het type HBR. De rode en 

oranje auto’s helemaal links op de tweede 

rij zijn Arista’s, de blauwe ernaast is een 

Marathon.  

 
De blauwe nr. 44 is een DB die op Le Mans 

heeft gereden, door R.D. Marmande in zeer 

kleine aantallen met de hand gemaakt van 

balsahout! De rode rechts is een Colli, een 

heel kleinschalige Italiaanse 

carrosseriebouwer. De echte is 

waarschijnlijk uniek en bestaat nog steeds.  

 

Een heerlijk gevarieerd kastje met uiteenlopende miniaturen, speldjes, emblemen, porselein, 

chassisplaatjes, een agenda en een stokoude briefopener. Het stenen model van een Dynamic, 

rechts onderin, is bedoeld voor in een aquarium! 

 

“Ja maar, dat is toch een Citroën?” 

 Wim: “Jawel, dit is het prototype voor een 

nooit verschenen model tussen de Ami en 

de DS, maar er zat een speciaal ontwikkelde 

Panhard viercilinder in!”  

Dit bord 

hoort 

hier 

gewoon 

thuis! 
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kartsport actief te zijn geweest. Een kast 
vol bekers en een aantal publicaties uit 
die tijd getuigen daarvan nog steeds. Na 
deze zijsprong neemt Wim ons mee naar 
zijn compacte, maar indrukwekkende 
‘hobbykamer’. Een aantal thematisch 
ingedeelde vitrines met uitsluitend 
Panhards in al hun variatie wekt veel 
verbazing op. Ik heb nooit geweten dat 
er zóveel op schaal van het merk 
bestaat. Overbekende Franse DinkyToys, 
CIJ’s en Norevs, oorspronkelijk bedoeld 
als speelgoed, staan hier pal naast 
bijzondere en in zeer kleine aantallen 
gemaakte uitgaven van ‘artisans’. Echt 
speelgoed is dan juist weer de Movic 
trekker met een autotransporter 
erachter, ongeveer in 1:32. Wim heeft er 
verschillende van. “De trekkers zijn 
duidelijk  geïnspireerd op de Franse 
Dinky. Die grote plastic modellen blijken 
door diverse fabrikanten te zijn gemaakt 
en ze zijn onderling allemaal ook weer 
net iets anders.” Los van de 
miniatuurauto’s zijn er natuurlijk folders, 
boeken, technische documentatie, 
sleutelhangers, speldjes, emblemen, je 
kunt het zo gek niet bedenken. Als het 
om Panhard gaat, of ermee heeft te 
maken, heeft Wim het, of hij doet er 
bijna alles voor om het te pakken te 
krijgen. “Mijn archief omvat al  

 

 
documentatie van vóór 1900”, merkt hij 
op … alsof het heel gewoon is.  
 
Aan heel veel miniatuurauto’s zitten 
verhalen of anekdotes vast. “Ik ken 
diverse van die bouwers van 
miniatuurauto’s in heel kleine series. Het 
is prachtig om te zien hoe die mannen in 
een zolderkamer, of zelfs heel primitief 
in een kelder, in heel kleine aantallen 
miniaturen maken. Of besluiten dat toch 
maar niet te doen! Ik heb drie 
miniaturen, dat zijn prototypes, die 
uiteindelijk niet in productie zijn gegaan, 
zoals de Movic trekker met oplegger in 
de uitvoering van de S.N.C.F. in 1:43 
gemaakt door M.A.P. Eigenlijk is dat de 
bekende donkerblauwe Franse Dinky, 
maar dan in de juiste verhoudingen, met 
de juiste teksten, maar hij is verder niet 
geproduceerd. Heel bijzonder zijn 
trouwens ook de miniaturen, 
racewagens met name, die per stuk in 
kleine serie met de hand zijn gemaakt 
door R.D. Marmande, van balsahout! De 
Franse club maakt overigens om de 
zoveel tijd in beperkte aantallen op 
eigen initiatief ook miniatuurauto’s, die 
ik uiteraard ook blijf volgen.” De  
verhalen zijn vaak zeker zo mooi als de 
miniaturen of de andere voorwerpen.  
 

 

 

 
Wim wijst ons op een sierlijk, glanzend 
logo van een Panhard vrachtwagen. “Wij 
waren op vakantie in Frankrijk en ineens 
roept mijn zoon, toen twaalf jaar oud, 
dat hij een Panhard vrachtwagen zag 
staan. Die bleek bij een soort 
woonwagenkamp te horen. Ik erheen. Ik 
werd doorverwezen naar een 
woonwagen helemaal achteraan. Daar 
zat een stokoude zigeunerin, met lang 
zwart haar, zij was het opperhoofd van 
het kamp. Ik heb haar uitgelegd wat ik 
wilde en na overhandiging van honderd 
Franse francs (pakweg 33 gulden - red.) 
mocht ik dat embleem van die wagen af 
slopen.” Wim vertelt dat zo even, terwijl 
we staan onder een metalen bord met 
‘Salon René Panhard’, waarmee ooit één 
van de zalen in het voormalige 
automuseum in Pantin werd aangeduid. 
Tja, natuurlijk hangt dat bord juist hier in 
de hobbykamer van Wim Boers.  
Een betere, meer toepasselijke plek is er 
niet voor te 
bedenken!  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      VERZAMELAARSPORTRET WIM BOERS 
 

Letterlijk uniek: dit is het prototype van M.A.P. van de Movic in S.N.C.F.-

uitvoering: nóóit in productie gegaan. 

 

Puur speelgoed uit de vroege jaren zestig. De Movic-trekker is een 

uitvergrote kopie van de Dinky, ongeveer in 1:32, waardoor de DB 

racewagens in die schaal er goed bij passen. Komt in diverse 
uitvoeringen voor.  

 
 

 

De Panhard 24, het model dat in 1963 verscheen en waardoor de 

aandacht van Wim voor het eerst op het merk Panhard werd gevestigd. 

 

“Ik heb prototypes die uiteindelijk

niet in productie zijn gegaan.” 
 

Uit: Auto in Miniatuur 2, 2019, met welwillende toestemming
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EEN X86 VAN BIJNA EEN TON 
 

Op de veilinglijst van Rétromobile 2019 kwam een intrigerend kavel voor 

 

1954 Panhard X86 Dolomites par Pichon Parat 

Carte grise   

Chassis n° 481837  

Motor n° 39740  

 
- Collectie Alain Miklitarian 

- Geschiedenis bekend  

- Deelnemer Tour de France Auto 1954  

- Intrigerende verschijning  

 

Geschatte opbrengst: 100 000 - 130 000 € 

 

De verdere toelichting in de veilingcatalogus liet zich lezen als 

een spannend boek. 

 
Als levendige lichtgewicht wagen met geweldige wegligging vormde de Panhard Dyna een perfecte basis voor een racewagen. Op de 

Parijse Salon van oktober 1953 presenteerden de carrosseriebouwers Pichon & Parat een compleet nieuwe auto op basis van een X86: 

de Dolomites. Voorzien van een fraai gevormd metalen koetswerk trok deze slanke sportwagen de aandacht van menige coureur-in-

spe. 

Het hier aangeboden exemplaar was één van de eerste Dolomites, gebouwd op 

chassis 481837. Het werd op 2 mei 1954 rechtstreeks van Panhard betrokken door de 

heer Laurent Sagnier, die met een Dolomites wilde gaan racen, en direct naar de 

werkplaats van Bernard Pichon en André Parat afgevoerd. Onder het 

registratienummer 8080 DB 75 maakte de wagen zijn eerste opwachting in de Tour 

de France Automobile 1954, met aan het stuur Laurent Sagnier en Robert Lachaux. 

Hij reed de race niet uit, maar op 28-29 mei 1955, met Garoni en Collin achter het 

stuur, won hij de Sportklasse in de 5e Internationale rally van Aix-en-Provence. 

In 1957 kocht André Brunel de auto. Hij werd geregistreerd als 525 GF 06 en geprepareerd door Lucien Chanchou, gelouwerd coureur 

en Panhard dealer in Villeneuve-lès-Avignon. 

Na een ongeluk kreeg de auto een iets ander uiterlijk, vooral aan de voorkant: 

luchtinlaat en “fritessnijder”grille werden wat vergroot en tussen koplampen en 

mistlampen verschenen zijdelingse inkepingen. Ook werd er in de motorkap een 

extra luchtinlaat gemaakt, en de wagen werd gespoten in iriserend blauw.  

In 1964 verkocht André Brunel de Dolomites aan Pierre Dellière, de oprichter van het 

museum van Orgon. In 1974 kwam de wagen in handen van de heer Vila in de 

Vaucluse. De auto werd geel gespoten, met een brede centrale band in wit, en 

geregistreerd onder nummer 163 NF 84. De volgende eigenaar was de autoverkoper 

Henri Lalanne, die de Dolomites in diverse vakbladen te koop aanbood. Na aankoop 

door de heer Gaschet, een liefhebber uit Maine-et-Loire, verscheen de auto op een 

stel historische races, nu in het blauw met een brede witte band. De originele 

stoelen werden vervangen door de huidige, afkomstig uit een D.B Le Mans cabrio. 

Hij kreeg registratienummer 

9036 RR 49 en toen verkocht aan 

Yves Le Luc uit Vienne, die de 

auto in zijn huidige kleur liet 

spuiten. 

In 1986 kwam de wagen in het 

bezit van een bekende 

Panhardist uit de Côtes d’Armor: 

Jean-Pierre Allain. Deze man, 

zeer betrokken bij de Automobile 

Club de l’Ouest en bij de 

organisatie van de 24-uursrit van Le Mans, was een beroemdheid in de racewereld van west-Frankrijk en in de Panhardwereld.  

Hij voorzag de auto van wielen en 5 CV motor die dateerden uit de jaren nadat de auto was gebouwd. Jean-Pierre was gek op zijn 

Dolomites en behield hem tot zijn dood.  

In 2014 verkochten de nabestaanden de auto aan Alain Miklitarian, nog zo’n merk-enthousiast. 

Uitzonderlijk, zowel vanwege zijn voorgeschiedenis als vanwege zijn compacte viriele uiterlijk, zal deze Dolomites een graag geziene 

gast zijn op allerlei historische sportevenementen, niet in het minst vanwege zijn zeldzaamheid. 
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Voorgaande tekst heb ik niet zelf verzonnen, maar komt uit de koker 

van Guillaume Waegemacker. Ik had het echter niet beter kunnen 

verwoorden. En ik hoop dat de heer Waegemacker het niet erg vindt 

dat ik zijn copyright een beetje geschonden heb. 

De uiteindelijke verkoopprijs, inclusief alles, bleek 92,800 € te zijn. 

Iets minder dan de geschatte, maar toch. Bijna een ton voor een X-

je!! Op dezelfde veiling gingen een Junior 1954 voor 23.840 €, een Z 

Cabrio 1957 voor 41760 € en een Dynamic 140 Coach 1936 voor 

42912 €, ook tamelijk stijve prijzen, maar onvergelijkbaar. Dan word 

je nieuwsgierig: wie koopt zoiets? En die vraag heb ik nu beantwoord 

gekregen. 

Op 8 juli jl werd ik min of meer ontvoerd door André Ros voor een 

door enige clubleden beraamde “verrassing”. Die bleek zich in 

Brummen te 

bevinden, waar wij, André en ik, en verder Joost van Noorden, Pierre Peters en 

Peter van Leeuwen, te gast waren bij Nico Aaldering, oprichter en eigenaar van 

Gallery Aaldering, een Walhalla voor de liefhebber van bijzondere, oude en 

soms iets minder oude, auto’s. Als je daar rondloopt heb je een bakje nodig om 

al het kwijl op te vangen dat spontaan uit je mond loopt. Zo’n prachtige Tatra, 

schitterende Talbot en magnifieke Bugatti, die daar met zijn vierhonderden of 

daaromtrent staan, verspreid over diverse locaties. Geweldig allemaal, niet in 

het minst door de enthousiaste verhalen die Nico erbij weet op te dissen. 

En daar stond dus ook dat X-je! Hij had het voor zichzelf gekocht en wil er leuke dingen mee gaan doen. Maar Panhard 

was voor hem een beetje terra incognita, en daarom waren wij bij hem te gast. 

Pierre wist direct bij inspectie te melden dat de wielen en de 

motor niet standaard waren (zie veilingtekst), maar dat de 

veranderingen wel waren aangebracht door iemand die er 

verstand van had. Met enige moeite was de motor aan de 

praat te krijgen, maar toen hij eenmaal liep konden we met 

zijn allen constateren dat het een rustig en regelmatig 

lopend exemplaar was. 

Uiteraard moesten we ons allemaal een keer achter het 

stuur wringen, wat beslist niet meeviel, maar wel veel 

hilariteit veroorzaakte. 

Ermee rijden deden we nog maar niet. Je kent de geschiedenis niet, 

en Pierre wist Nico ervan te overtuigen dat het het beste was om 

eerst maar eens de motor uit elkaar te halen om te kijken of alles nog 

wel was zoals het 

hoort. Nico 

maakte van de 

gelegenheid 

gebruik om 

Pierre maar meteen voor die klus in te huren, zodat na beider vakanties de X86 

naar Veghel zal 

verhuizen voor 

een alles 

omvattende 

controlebeurt. 

Na nog een 

fotomomentje buiten was het tijd voor een prima lunch, ons door 

Nico in het restaurant van de Gallery aangeboden, en vervolgens 

liepen we nog de hele autovoorraad af, wat wel wat tijd kostte, want 

alles stond over diverse gebouwen verspreid. 

Al met al heb ik een perfecte dag met een bijzondere auto en een 

bijzondere man (nu ook clublid) meegemaakt. 

Mijn dank dus aan allen die mij deze verrassing hebben bereid. 

Tatra 
1946 

OttHW
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RIPLVERSLAG van de EQUIPE BREED-DRIJVER 

Kort na het geslaagde RIPL in Doorn was bij Peter en Jolanda Breed het plan gerijpt om naar Bretagne op en neer te rijden in hun X72 

Sans Soupapes 1933. Maar na de herhaaldelijke reparaties moest dan wel eerst een motorrevisie worden gedaan. Op onbekend 

terrein, want de schuivenmotor heeft nog vele geheimen.  Peter stelde dat lang uit en begon in 

april met een demontage van de motor. Na herhaaldelijk proefdraaien bleef er een akelige trilling 

in die bij het maximale toerental van 3700 tot een grom aanzwol. Niet goed. 

Uiteindelijk ging de motor wéér uit elkaar: op 2 juni de dag vóór vertrek... De motor kent 

gecompliceerde constructies voor de bediening van de manchetten maar ook om het kantelen 

van de zuigers tegen te gaan. 

Peter Drijver en Mieke Bosse wilden aanvankelijk met hun D.B HBR5 naar Bretagne maar 

besloten werd om met de equipe Breed mee te rijden in een ander tempo. Toen viel de keuze op 

hun 17break om de oude folderfoto opnieuw te maken even verder bij Erdeven. Maar toen 9 

maart de Dyna Z camionette werd 

opgehaald was de keus snel gemaakt 

- maar dan moest er in 3 maanden 

wel een geïmporteerde en rijdende 

auto van worden gemaakt.  Al met al 

werden remcylinders, uitlaat, 

distributietandwiel en 

ophangrubbers vervangen. Na tentoongesteld te zijn op Citromobile bij 

Peter Breed de remvoeringen vervangen. Aan de schokbrekers kwamen 

we niet toe met als gevolg dat we keihard geveerd vertrokken. Peter en 

Jolanda vertrokken op 2 juni naar Den Haag vanwaar we de dag erop 

naar Aalter reden over Maassluis, Goedereede en Ouddorp. In Aalter 

bleek dat de camionette een zamac koplampring had verloren - eenmaal 

in Erdeven bleek Roger le Douarin een vervangend exemplaar aan mijn 

auto te hebben gehangen. 

We deden dus lang over onze route: D-wegen met zo min mogelijk rotondes en pakweg 220 kilometer per dag. Na Aalter een 

overnachting Hébécourt en diner in een restaurant met een Michelin-ster! Op 5 juni naar Gacé halverwege Le Mans en le Havre.  

6 Juni overnachting op kasteeltje van Iffendic ten westen van Rennes. De 7e kwamen we mooi op tijd aan in Erdeven hoewel bleek 

dat de benzinedop van de camionette was achtergelaten bij een pompstation.  

In Erdeven heeft Peter Breed zijn X72 laten repatriëren omdat er weer meer geluiden uit de motor opstegen. De terugreis ging dan 

ook over die heerlijke 

Franse D-wegen met 

de camionette en de 

Breeds in een KNAC 

VW T-Roc! 

Bij thuiskomst 2200 

kilometer later de 

schokbrekers 

vervangen. Wat een 

verschil!! 

Het kost wat tijd 

maar wat een 

heerlijke reis! 

PD 
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Gekke pech 

Ik heb in ruim 30 jaar ongeveer 125.000 km gereden met mijn 

Dyna Veritas. De motor is een 850 cc zonder koelmantel met 

een koelvin van een X 86. Een jaar geleden hoorde ik tijdens 

het rijden een steeds sterker wordend krassend geluid. Het 

bleek dat de koelvin was gescheurd en sterk verbogen. Deze 

liep aan tegen de poelie van de dynamo. Ook de V snaar was 

zwaar beschadigd. Om 

naar huis te kunnen rijden 

heb ik toen de vin 

teruggebogen en de V 

snaar gedemonteerd. 

Langzaam gereden. Best 

lastig voor mij. 

 

Thuis de vin 

gedemonteerd. Zeer 

vreemd dat een vin na 

zoveel jaren een scheur 

vertoont. Bij Wim Boers 

toen een andere gekocht. 

Bij nadere inspectie bleek ook bij deze vin een heel klein 

scheurtje te zitten op precies de zelfde plaats. Kennelijk zijn bij 

de fabricage van deze vinnen deze scheurtjes ontstaan. Te 

hard doorgedrukt bij het persen. Dus bij deze vin de scheur 

uitgeslepen en gelast.  

 

Een half jaar later kreeg ik onderweg 

weer precies het zelfde probleem. 

Kennelijk was de reparatie niet goed 

gelukt. Dus toen had ik 2 gescheurde 

vinnen. Zie foto. Toen heb ik de beide 

vinnen aan beide zijden versterkt met 

een extra stukje plaat. Tot nu toe geen 

probleem. De reserve vin ligt wel in de 

bagage ruimte. De beste methode om 

pech te voorkomen. Want als je een 

reserveonderdeel bij je hebt, gaat dat 

onderdeel nooit kapot….. 

Joannes Collette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verjaardagsrit 
 
De ouders van onze schoonzoon zijn beiden in de maand maart jarig en mijn vrouw en ik kort daarna. Meestal geven wij elkaar een 
enveloppe met inhoud, de dames aan elkaar en zo ook de mannen. 
Mijn vrouw zei, waarom geef je deze keer niet eens wat anders? 
Tja, wat dan?, verweerde ik mezelf. Ik ben niet zo creatief. Ik heb ‘t idee dat vrouwen daar veel beter in zijn. 
Na enige dagen zei ze: Waarom ga je niet met Harry (vader schoonzoon) een leuke rit met de Panhard maken en ergens een lunch 
nemen? Dan geef je hem een kaart en zet je dat erin. 

 
Hé, das een leuk idee en zo gezegd, zo gedaan. Tenminste; De 
Panhard moest nog een kleine beurt hebben en ook 
doorgesmeerd worden, maar toen dat gedaan was kon een 
datum worden geprikt. 
Dat werd uiteindelijk pas 23 juni. Je moet allebei op dezelfde 
datum kunnen en ook het weer moet redelijk zijn. 
Onderhouden en doorgesmeerd in de vroege ochtend de Z1 
gestart. Het was 1 van die warme dagen van tegen de 30 gr. 
 
Wegrijden ging goed, maar na een paar 100 meter de eerste 
kuch en proest van de motor. 
Nee niet nu, dacht ik. Met enig horten en stoten, maar wel 
rijdend kwam ik bij Harry aan. Hij woont aan de andere kant 
van Zoetermeer, dus dat was een kort stukje. 
Na de koffie gingen we op weg met als doel een rit door het 
Groene Hart en de lunch bij restaurant De Reeuwijkse Hout. 

Maar verder dan een een krappe kilometer kwamen we niet. 
20 km/u in zijn 2 en dat was het. Harry thuis weer afgezet en proestend thuis gekomen. 
Teleurgesteld en balend, want zo doe je iemand geen plezier. 
 
Ik vermoedde een verstopte acceleratiepompsproeier en in het 1e vrije weekend in juli de boel doorgeblazen. Dat bleek genoeg, want 
de proefrit erna liep de Z1 weer als een trein. 
 
Nieuwe datum met Harry geprikt: 11 augustus. Het weer was 
prima: 22 gr en een vaal zonnetje. Nu ging alles goed en de 
motor leek levendiger dan tevoren. Ook nu was het plan om 
door het Groene Hart te rijden met als eindbestemming De 
Reeuwijkse Hout. Aldaar een prima lunch genuttigd met 
uitzicht op de grote vijver. Na wat foto’s maken, vingen wij 
weer de terugtocht aan. Maar na een minuut of 5 toch weer 
hikken. Gelukkig niet zo erg als de maand ervoor, maar dat 
werd toch even spannend. Echter na een paar kilometer pakte 
de motor opeens weer goed op. Langs de Gouwe gereden, 
lekker tokkelend in z’n 4 met een vaartje van 60-70. 
Uiteindelijk zonder problemen en gestotter Harry thuis kunnen 
afzetten. Vervolgens naar mijn eigen garage gereden en ook 
dat zonder problemen. 
Auto nog even gepoetst, in de garage geduwd, hoes erover, 
deur dicht. 
Een geslaagde middag. Harry, leuk dit gedaan te hebben en wie weet doen we dat nog eens over! 
 
Ruud Kreil,  11-08-2019 
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LE MARCHÉ DES FLEURS Een strip van Boyo Teulings
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RIPL 2019: een Z heeft achter ook voldoende beenruimte 
RIPL 2019 was voor mijn Dyna Z16 een prima gelegenheid om het moederland – op 60-jarige leeftijd- weer op te zoeken. Na een 

gedegen voorbereiding (alles nagelopen, aangedraaid, afgesteld, doorgesmeerd en gevuld) zijn we met drie equipes (met Von 

Meijenfeldt en  Ottevangers) de reis begonnen. We kozen waar 

mogelijk voor kleine wegen, een geweldige ervaring als je 

eenmaal het Franse platteland hebt bereikt en over die D-

wegen rijdt waar de Panhard voor lijkt te zijn gemaakt. Mooiste 

ervaring van het Pinksterweekend: twee heel oude dames die 

in opperste verbazing hun hand voor de mond sloegen toen ze 

hun eigen verleden in optocht door hun dorpje zagen komen. 

Helaas duurde de echte pret voor mij wat te kort, al aan het 

einde van dag een begon de auto kuren te vertonen: trillingen 

en steeds sterker wordend geratel. Op dag twee gaf hij de 

geest, dertig kilometer voor Ile de Sees, waar we een groot 

aantal andere Nederlandse RIPL-gangers zouden ontmoeten.  

Wat restte was een soepel draaiende motor maar verder alleen 

maar knersing der tanden. Geen aandrijving dus en dat 

repareert langs de weg niet zo gemakkelijk Het warme taalgebruik 

van Peter Drijver (hij is niet stuk maar hij doet het even niet meer) 

werkt alleen als je er in retrospectief naar kijkt. De wagen was 

gewoon stuk. En goed stuk 

ook. Inmiddels is het 

betreurde slachtoffer weer 

thuis afgeleverd en sectie 

verricht. Conclusie: voor de 

tweede keer in een haf jaar 

een gebroken 

koppelingsplaat. Wel veel 

mooier gebroken dan de 

vorige keer, dat moet 

gezegd worden. Toeval of domme pech lijken me vrijwel uitgesloten, er moet iets niet boteren 

tussen bak en motor… 

Toch werd het nog een mooi 

weekend! Ik mocht de rest van 

de reis (meer dan 1000 

resterende kilometers) 

doorbrengen op de achterbank 

van de nieuwe en feilloos werkende Dyna Z16 van Hans en Mariëtte 

von Meijenfeldt, die me zelfs dinsdag thuis hebben afgezet, ik mocht 

zelf sturen in de DB Le Mans van voorzitter Ros en ook een middagje 

menhirs kijken met Henk en Dagmar Ottevangers in hun toen al wat 

sputterende PL17. Belangrijke les: aan de achterbank van een Dyna Z 

en de bijbehorende beenruimte zouden autofabrikanten een 

voorbeeld kunnen nemen, zeer comfortabel! 

Het was mijn tweede RIPL. Na Doorn 2018 kon het natuurlijk 

nauwelijks beter worden. En ondanks minpuntjes als het weer 

en de gedateerde accommodatie waren er ook grote 

pluspunten zoals veel gezelligheid en de kwaliteit van de 

maaltijden. Onze broodjes met kaas in een papieren zakje 

vielen echt in het niet bij de royale drie gangenlunches van de 

Franse collega’s. Benieuwd wat de Zweden er volgend jaar van 

gaan maken. Gingen we nu naar Legoland of naar Ikealand? 

Hoe dan ook, we gaan het weer proberen! Als de Panhard het 

doet.                                                                                         Siewert 
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RIPL 2019 

Woensdagochtend om 10.30 uur vertrokken Hans+Mariette von Meijenfeldt, Siewert Pilon en ik uit Tilburg richting Erdeven 

(Bretagne) om daar de RIPL te bezoeken. Alle drie de auto’s verkeerden, zoals gewoonlijk, in topconditie, dus op vrijdag arriveren 

was een makkie. We zouden nog even mijn dochter Dagmar in Ninove (België) ophalen, maar het was prachtig weer, dus een ritje 

over B- en C-wegen in België zou een feest zijn. Helaas verarmde het weer zienderogen, zat wegdek en ander verkeer tegen en 

hadden we ons toch een beetje op de afstand verkeken, zodat we pas om 13.30 uur een van het wachten uitgeputte dochter konden 

begroeten. Een prachtige pizza en wat plaatselijke drankjes brachten de stemming al gauw terug en vrolijk reden we richting Sens, 

waar het eerste hotel ons wachtte. Nou ja, vrolijk….Siewert meldde problemen in de overbrenging, maar vooralsnog ging het goed. 

De B&B in Sens bleek op een steenworp afstand te liggen van een restaurant waar je uit alle voorgerechten een hoofdmaaltijd mocht 

samenstellen, met gratis wijn en bier, voor een prijs waar je je eigenlijk voor zou moeten schamen, maar na enige wijntjes was die 

schaamte voorbij. In een stromende regenstorm bereikten we het hotel weer om van een welverdiende nachtrust te genieten. 

’s Ochtends meldde Siewert nog altijd problemen in de overbrenging, maar we wilden het toch maar wagen. Op naar Sées, naar de 

tweede stop. Picardië en Normandië toonden zich van hun kleurigste kant, met bermen vol klaprozen en korenbloemen. Het was 

dan ook D-day! Maar Siewert bleef bij de lunch zorgen uiten en kreeg 

laat in de middag, op 20 km afstand van Sées, uiteindelijk gelijk. De 

auto kon niet meer voor- of achteruit en werd naar een parkeerplaats 

van een wegrestaurant gesleept waar hij een nachtje mocht blijven 

wachten op repatriëring. Twee auto’s reden verder, Hans en Mariette 

met Siewert en wij met zijn bagage. 

In Sées waren we ineens met 14 man aanwezig, dus het 

werd weer een zeer gezellige avond. Maar de volgende 

ochtend reed ieder voor 

zich naar Erdeven, 

gingen Joannes en André aan hun respectievelijke auto’s sleutelen, ging Hans met Siewert de 

repatriëring begeleiden, en reed ik uiteindelijk met mijn dochter solo naar Erdeven. We hadden 

een prachtige route uitgestippeld door een 

natuurgebied, en die begon ook zeer fraai. 

Maar toen kwam er een omleiding van 80 

km, en een geweldige donderstorm met 

slagregen, en een weg die plotseling 

ophield, en een ruitenwissermotor die het 

in de slagregen begaf, en een probleem met 

de carburateur, en nog een weg die 

plotseling ophield, en als klap op de vuurpijl 

een boom die vlak voor ons over de weg 

viel. Wat weer veel omrijden veroorzaakte, 
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zodat we pas laat in Erdeven arriveerden. Maar we waren er! Net als die andere 240 Panhards. En gelukkig nog op tijd voor het 

diner. 

Op zaterdag had de organisatie na het overvloedige ontbijt een ritje gepland, maar ik ging eerst maar eens onder de auto liggen om 

e.e.a. weer in orde te maken. Dagmar reed met Peter Breed in de X72 een eigen route, maar kwam later vertellen dat de auto niet 

best reed. En jawel, later op de dag moest ook deze auto voor repatriëring aangemeld worden. 

De eveneens overvloedige lunch, zo vlak na het ontbijt, was wel even slikken, letterlijk, maar dan kon je tenminste er weer tegen. 

Maar o jee, daar was het diner alweer, vijf gangen. Gelukkig maakt een dikker wordende buik het automatisch lastiger om bij de tafel 

te komen, maar toch….. Een beetje uitblazen bij de vertoonde film(pjes) en aan de bar met wat glazen calvados zorgden voor een 

ongestoorde nachtrust. 

De zondag werd, na een uitgebreid ontbijt, besteed aan de welbekende 

onderdelenbeurs. De middag was vrij te besteden, waar Siewert, Dagmar en ik gebruik 

van maakten door wat in de omgeving rond te toeren. We hadden weer eveneens 

uitgebreid geluncht, dus veel anders konden we ook niet meer. In het gehucht 

Kerzerho, bij Kerdeven, stuitten we op uitgebreide alignements, zomaar langs de weg, 

in het wild, zonder hek 

eromheen. Alignements zijn 

evenwijdige rijen enorme 

stenen, menhirs genaamd en 

door de voorouders van Obelix 

om onduidelijke redenen 

neergezet. Er stonden en lagen 

er zo’n 190, in 10 rijen, en 

sommige waren afschuwelijk 

groot. Overigens stonden er in 

1884 nog 1100, en lagen er 

5000 omgevallen. Rara, wat zou 

er met al die stenen gebeurd 

zijn. 

Even verderop, in het dorp Kerzivien, stieten we op de Dolmen (wij zouden zeggen 

Hunebedden) van Rondossec, drie stuks, met de deklaag er nog op. En ook hier 

mocht je er zomaar op- en inlopen. 

Verder gereden naar Quiberon, over het uiterst smalle schiereiland, om een 

beetje zeelucht te snuiven. Het was zondag, en een paar miljoen Fransen bleken 

hetzelfde plan opgevat te hebben. Het duurde dus wel even voordat we weer 

ons uit de drukte en de files hadden losgeworsteld, waarna we natuurlijk ook de 

wereldberoemde alignements van Carnac moesten zien. 

Die bleken zich niet in Carnac zelf te bevinden, maar in de nabijgelegen 

gehuchten Le Menec, 

Kermario en Kerlescan. 

Over een lengte van 

zo’n 4 km staan hier 

ongeveer 3000 menhirs, 

in grootte uiteenlopend 

van 4 tot 1 m 

(oorspronkelijk waren 

het er 11000!), in 13 

rijen, helaas met een 

groot, afwerend hek 

eromheen. Gezien de toeristische druk en de in het verleden geplaatste 

inscripties geen 

overbodige luxe, maar 

wel jammer. 

Blij toe dat wij de stilte van Kerzerho temidden van de stenen wél hadden 

kunnen beleven. 

Moe en hongerig van de indrukken konden we ons aan een uitgebreid 

galadiner zetten, waarna het bed lonkte. 

De volgende dag nog even ontbeten, gekeken of we nog achter het stuur 

pasten en op huis aangegaan. 

Helaas viel de PL na 100 km stil, en moest ook die gerepatrieerd worden. 

Maar met de TGV kom je ook thuis, en inmiddels staat PL, na door Peter 

Breed opgelapt te zijn, weer tevreden in zijn box. 

En zijn wij tevreden met een geslaagde RIPL.                            OttHW 
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Onze man in Japan 
 

Panhard hoort onmiskenbaar bij de Citroën-familie en daarom we geven 

ieder jaar weer ‘acte de présence’ op Citromobile. Iedereen die wel 

eens een editie van Citromobile heeft bezocht, weet dat het evenement 

een hoog ‘ons-kent-ons’ gehalte heeft voor alle duizenden Citroën-

liefhebbers die van heinde en verre naar het evenement komen. 

Onze secretaris had al vroeg in het jaar een mailtje ontvangen van ons 

Japanse lid Ide Kazuhide: hij was van plan om naar de Citromobile in 

Nederland te komen er wilde graag een aantal Panhardclub-mensen 

ontmoeten. Of we op de CitroMobile-stand waren en of dat kon? Voor 

iemand uit een ver land die zoveel enthousiasme toont en bovendien de 

(volledig Nederlandstalige!) enquête eerder dit jaar invulde, maken we 

uiteraard tijd. We waren er toch… 

Op zaterdag 4 mei kwamen Ide en zijn wederhelft Kanako naar de de 

PAN clubstand op de Citromobile. Een zeer vriendelijk stel waarvan Ide 

zich in heel behoorlijk Engels kon redden. Ide sprak bovendien ook wat 

Italiaans (een taal die ondergetekende nog steeds aan het leren is…). 

Hoe dat zo komt, kwam naar voren tijdens ons gesprekje. 

Ide heeft een garagebedrijf annex auto-import op de grens van het 

hoofdeiland van Japan, Honshu, en het zuidelijke deel Fukuoka. Hij bood 

zijn kaartje aan waarop de bekende merkenlogo’s van Alfa-Romeo, Fiat, 

Renault en Peugeot prijken samen met gestileerde vlaggen van Italië en 

Frankrijk. Ide-Auto specialiseert zich in Italiaanse en Franse klassiekers 

en youngtimers die in Japan behoorlijk exclusief zijn. 

Tijdens ons gesprek geeft Ide aan dat er in Japan een levendige 

‘club scene’ rond merken als Alfa Romeo, Fiat, Peugeot, Renault 

bestaat. Er zijn regelmatig landelijke merken-meetings en 

regionale meetings in Japan van liefhebbers van Europese 

auto’s. Maar hoe komt iemand die goed thuis is in de bekende 

merken van Italië en Frankrijk bij Panhard? 

Een paar jaar geleden was Ide ook in Nederland waar hij contact 

had met Sander Aalderink, die van de bekende 2cv-garage in 

Wormer. Ide had aan Sander te kennen gegeven geïnteresseerd 

te zijn in een Panhard! Ide vond de afwijkende techniek van 

Panhard interessant en bovendien is het een merk dat in Japan nog veel exclusiever is dan de logos op zijn kaartje staan. Ide geeft 

blijk van veel technische interesse in Franse en Italiaanse auto’s en is zeer goed op de hoogte van de bijzondere technische 

constructies van Panhard en vindt deze ‘moeilijke techniek’ juist een uitdaging. Klinkt bekend, niet? 

Na Ide’s verzoek heeft Sander Aalderink destijds zijn streekgenoot Peter Breed gebeld die nog wel een fatsoenlijke 24ct te koop wist. 

Lang verhaal kort: Ide en de eigenaar zijn eruit gekomen en Peter heeft nog enig werk aan de 24ct verricht voordat de auto naar 

Japan werd verscheept. Overigens was het niet eenvoudig om de 24ct op kenteken te krijgen in Japan door het ontbreken van een 

ingeslagen motornummer (klaarblijkelijk verplicht in Japan?) 

Ide is ontzettend blij met zijn 24ct 

en zegt dat de auto goed rijdt, remt 

en schakelt. De enige problemen 

die hij op dit moment heeft, zijn een 

haperende brandstofniveaumeter 

en een iets lekkende 

versnellingsbak. Misschien moet 

Wim deze keer maar een 

uitzondering maken en een nieuwe 

brandstofdrijver en een pakkingset 

opsturen naar Japan. Ide is tenslotte 

lid van de Panhard Automobielclub 

Nederland en hij woont het verst 

van ons allemaal. 

 

Tekst en foto’s: André Ros 
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Rechte wielen: het maakt écht verschil 
 

Ondanks dat een Panhard een fantastische wegligging heeft, kreeg ik de afgelopen twee jaar een paar waarschuwingen van mijn DB 
Le Mans: een uitbrekende achterkant op nat wegdek en regen op de snelweg voelde niet fijn… Nadere inspectie van de banden; 
Firestones uit 2002 met slechts iets meer dan 2mm profiel. Tijd voor nieuw rubber dus! 
De Michelin 145r15 banden maken al geruime tijd deel uit van de Michelin ‘Classic’ serie. Ik weet dat een aantal PAN-leden, naar 
ogenschijnlijke tevredenheid, op goedkopere Nankang-banden rijden, maar ik kan het niet over m’n hart krijgen om Taiwanese 
banden te monteren onder een Franse klassieker. Dus toch maar vijf nieuwe Michelins aanschaffen —de reserveband was nóg 
ouder— wat toch al snel zo’n €750-€800 kost, inclusief montage en balanceren. 

En dat laatste, balanceren c.q. trillingvrij rijden, leek mij niet genoeg: ik wist namelijk dat 
alle velgen onder m’n DB tamelijk krom waren. Peter Breed had de velgen (uiteraard nog 
met de oude banden) ooit een keer gebalanceerd met een nette remtrommel, maar de 
gewichtjes aan weerszijden van de velgen bevestigden toen alleen maar wat ik al wist: 
zeer kromme velgen met alle gevolgen van dien voor het weggedrag en comfort. Nu heb 
ik, net als waarschijnlijk iedere andere Panhardist, wel een paar reservevelgen liggen. 
Echter die vertoonden hetzelfde euvel en moesten bovendien nog gestraald en gespoten 
worden. Toch maar aan de slag met de bestaande velgen dus. Ik wilde best die €750 aan 
nieuwe Michelins uitgeven, maar alleen als ik óók de velgen zou kunnen laten richten. 
Maar ja, waar ga je heen? Naar Waddinxveen dus… 
Bram van der Wouden is eigenaar van Van der Wouden Techniek in Waddinxveen. Het 
bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het repareren en richten van motorframes, 
motorvelgen, autovelgen, vorkpoten en remschijven. Om het even van welk materiaal: 
staal, aluminium of magnesium. Bram heeft geïnvesteerd in zeer geavanceerde, 
computergestuurde richtbanken en laser-meetsystemen. Bram en zijn vier medewerkers 
—de interne opleiding duurt minimaal anderhalf jaar!— weten daar echter ook nog eens 
mee om te gaan. 
Ondanks de moderne technische hulpmiddelen is richten nog steeds mensenwerk. Het 
richten van een enkele velg kan, afhankelijk van de afwijkingen, tussen 45 minuten en 
twee uur duren. Al die tijd staat naast de richtmachine een werknemer van Van der 
Wouden Techniek die tegen de velg duwt, ertegen klopt, verwarmt of koelt en tussen die 

handelingen door iedere keer meet en nog eens meet… Totdat de velg weer perfect recht is (met een tolerantie van 1/10mm bij 
richten en spanning in het materiaal). Na het richtproces moet de velg ook nog eens op een ‘optimalisatie-machine’ die ervoor zorgt 
dat de spanning uit de velg machinaal gewalst of gerold wordt zodat de 
velg ook gericht/recht blijft! 
Zéker bij een afwijkende velg als een Panhardvelg met ‘weinig materiaal’ 
(vanwege het grote trommelgat), is het een uitdaging om kromme velgen 
weer recht te krijgen. Er is immers minder spelingvrijheid binnen het 
richtproces: minder beschikbaar (velg)materiaal maakt het proces van 
rekken en krimpen moeilijker! Het is dus moeilijker om een Panhardvelg 
recht te krijgen dan vrijwel elke andere velg! 
Toen ik vorig jaar augustus voor het eerst bij Bram langsging, keek hij raar 
op: een velg met ‘zo weinig materiaal’, had hij nog niet eerder gezien. De 
PL17 remtrommel die ik had meegenomen om het gat op te vullen, paste 
nét niet op de richtmachine. Met andere woorden: de velg/trommel 
combinatie kon niet opgespannen worden. Bram is echter niet voor één 
gat te vangen en stelde voor om een speciale ‘opspanschijf’ te laten 
maken. 
De opspanschijf werd uiteindelijk gesneden uit 20mm staal en werd door 
Bram voorzien van boutgaten, getapt draad en een centreergat. Bram kwam er ook achter dat de klinknagels bij Panhard-velgen 
bovendien niet altijd op dezelfde plek zitten. De opspanschijf moest daarvoor wederom aangepast worden. (Op de Praatavond in 
maart had ik deze opspanvelg bij me en heb ik deze getoond aan de aanwezigen) 

Aangezien Van der Wouden Techniek zeer hoogwaardige diensten 
verleent — en bovendien het enige richtbedrijf is dat zich nog aan 
stalen velgen waagt, laat staan een Panhardvelg ‘met zo weinig 
materiaal’— is er een wachtlijst die ook nog eens werd verlengd 
door het maken en aanpassen van de opspanschijf. Uiteindelijk 
heeft Bram mijn DB-velgen in maart gericht en van nieuwe 
Michelins voorzien. Wat is nu het effect van die rechte wielen? 
Welnu: mijn DB lijkt klaar voor het circuit (ikzelf echter niet). Er is 
werkelijk geen enkele trilling in het stuur te bespeuren tot 120 
km/u (harder ga ik doorgaans niet) en het sturen is verschrikkelijk 
strak en precies ondanks de wat ongelukkige hoek van de 
stuurkolom (bij een DB Le Mans). Uiteraard komt die nieuwe 
rijervaring door de combinatie van rechte wielen én het verse 
rubber, maar dat is precies het effect dat ik beoogde met de totale 
investering. Overigens heeft Bram bij het monteren van 
binnen- en buitenband ook nog een gelet op de afwijking die 
zit in de band (hoogteslag) en wordt de band velg combinatie 
geoptimaliseerd. Velg en band worden t.o.v. elkaar gedraaid 
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net zo dat band velg 
combinatie het 
ideaal beeld 
vertoont. Waardoor 
de velg/band met zo 
min mogelijk 
balanceerlood te 
balanceren is en 
optimaal rond draait. 
Moraal van dit 
verhaal: Ik raad 
iedereen die 
overweegt te 
investeren in nieuwe 
banden of een 
kostbare restauratie 
aan het afronden is, 
langs te gaan bij Bram van der Wouden in Waddinxveen en deze belangrijke puntjes 
op de i te zetten. Het vakwerk van Van der Wouden Techniek dat je voor €75 ex-BTW 
per velg krijgt, voel je elke kilometer weer.  
Meer info op www.vanderwoudentechniek.nl. 
André 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROUWERIJ 
 

Ondanks de onbekendheid met de speciale eigenschappen van de 

Panhard (valse lucht) en de koude van februari, terwijl de luchtslangen 

nog ontbraken, wilde onze dochter toch graag trouwen in de Panhard. 

Gelukkig had 

moeders voor 

een extra 

deken in de 

auto gezorgd. 

En de a.s. 

schoonzoon 

was al 

voorbereid 

om deze 

Panhard te 

berijden. 

Mijn eigen 

vertrouwen in 

de goede 

afloop bleek 

ook al uit het 

feit dat we 

toch maar 

met de 

Panhard op 

de ambulance 

van 

Eindhoven 

naar Utrecht 

waren 

gekomen.  

 

Maar wonderwel is alles goed gegaan. En in de loop der jaren is onze Panhard steeds beter geworden en de waardering van de 

kinderen groter. Inmiddels heeft de schoonzoon al eens een najaars rit meegemaakt en  wil onze dochter dat ook. 

Peter vL    

Naschrift redactie: Aan de stand van de ruitenwissers te zien is het maar goed dat het niet regende die dag! 
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DE RIPL 2019 VAN ………… 

 

In principe heb ik altijd gezegd: prima, die Panhard(s) in mijn buurt, ik gedoog ze, maar ermee op vakantie is een brug te ver. In een 
vlaag van verstandsverbijstering heb ik echter vorig jaar in Den Haag bij de Marché Royal een uitspraak gedaan waarvan ik eigenlijk 
op hetzelfde moment dat ik deze deed alweer spijt had, maar oké, afspraak is afspraak. 
 
Lang naar uitgekeken en uiteindelijk was het zover: naar de RIPL in Bretagne. MET de Panhard. De PL17 Tigre zou eigenlijk ons 
koetsje worden, maar doordat Hans het onmogelijk geachte toch voor elkaar had gekregen, het koppelingspedaal in twee stukken, 
mocht uiteindelijk onze laatste aanwinst mee, de Dyna Z16. 
Echt duidelijke afspraken waren er een maand ervoor nog niet gemaakt tussen mede-Bretagnegangers, maar naarmate het tijdstip 
van vertrek dichterbij kwam, werden er toch voorzichtig onderling toch nog wat dingen op elkaar afgestemd, wat resulteerde in dat 
Siewert en Hans afspraken elkaar te treffen bij parkeerterrein De Bisde langs de A2, waarna we koers zetten naar Tilburg, alwaar 
Henk zich als laatste musketier bij de groep zou voegen. Vanaf Tilburg was er een ‘mooie’ route uitgestippeld naar Brussel (Ninove), 
alwaar we de lunch zouden nuttigen en Dagmar, de dochter van Henk, ons verder zou vergezellen naar Bretagne. Zo gezegd zo 

gedaan, hoewel de Dyna van Siewert steeds meer van zich liet 
horen, maar na uitvoerige inspectie toch verder kon rijden, onder 
het mom van: het is dan misschien niet zo comfortabel dat 
geschud en gerammel, maar het kan weinig kwaad. En zo reden 
we urenlang door Vlaanderen/ Wallonië naar Lens in Frankrijk 
voor onze eerste overnachting.  
Inmiddels leek de Dyna van Siewert qua geluid en geschud wel op 
een oldtimer tractor, maar ze reed nog en dus begonnen we vol 
goede moed etappe 2 naar Sées in Normandië. Prachtige 
weggetjes en vergezichten en een waanzinnig leuk restaurantje 
Au Coq Gaulois bracht ons………………………… bijna in Sées. Hans en 
ik reden voorop, Siewert erachter en als derde Henk. Ineens vond 

Hans dat Siewert wel erg achter bleef en ineens uit het zicht verdween. Na alleen maar kleine weggetjes was dat natuurlijk net op 
een stukje route nationale met een vluchtstrook van 2 centimeter en dus verkeer wat met 90 per uur langs racete. Gelukkig was er 
een rond-point 200 meter verderop met een groot parkeerterrein bij een soort pleisterplaats. Henk had een sleepkabel bij zich en 
hoewel dat in Frankrijk verboden is om te gebruiken, brak de nood in dit geval de wetten. Echter, aangezien de lusjes voor 
bevestiging aan de Panhard hiervan ontbreken (waarschijnlijk omdat een Panhard nooit pech kan hebben??) en de sleepkabel door 
Hans vakkundig elders vastgemaakt was bij beide auto’s bleef er nog 1 meter kabel over tussen de auto’s. De paniek sloeg uiteraard 
toe bij de schrijfster van dit stuk, edoch beide betrokken autoliefhebbers hebben uiterst bekwaam de auto’s in beweging gekregen. 
Natuurlijk stond er net op dat moment een “convoi exceptionnel” te manoeuvreren net na het rond-point, een gigantische oplegger 
met een aantal vakantiewoningen erop, maar ja, die stonden even op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Wij hadden 
een gangetje en dat kon onmogelijk afgebroken worden, dus dan maar onder het gevaarte door, hop, in 1 vloeiende beweging het 
parkeerterrein op. 
Al snel was duidelijk dat de Dyna van Siewert graag naar huis wilde en zijn de hulpdiensten opgeroepen om aan haar wens te 
voldoen. Siewert heeft zijn weg vervolgd op de achterbank van onze Dyna die er nog wel zin in had. In Sées hadden meer 
Panhardclubleden een kamer gereserveerd in dezelfde Hotel l’Ile de Sées en ook een aantal vrienden van Hans (die in die omgeving 
jaren heeft gewoond) hadden zich bij de groep gevoegd. We hebben hier heerlijk gegeten en de nacht doorgebracht om vervolgens 
met zijn allen, doch ieder voor zich, aan de laatste etappe te beginnen. Inmiddels hield het op met zachtjes regenen en naarmate de 
kilometers onder de Panhards doorgleden, werd het donkerder, grauwer, stormachtiger en vooral natter. Om een indruk te geven 
hoe erg het stortregende: de ruitenwissers van de Dyna zeiden plots “doe het lekker zelf” en dus vloeide de Rain-X rijkelijk. Maar, 
uiteindelijk hebben we met de auto Erdeven weten te bereiken, zucht. Een prachtig complex met allemaal een soort kleine 
bungalows. We werden vriendelijk ontvangen met een glas cider en een crêpe en na het inchecken lekker even in ons ‘huisje’. 
Eventjes leek het erop dat we ons onderkomen zouden moeten delen met anderen waardoor de vrouw des huizes enigszins van haar 
à propos was en haar ongenoegen hierover niet onder stoelen of banken stak. Hans kon haar na navraag bij de receptie en zonder 
dat hier verder pillen aan te pas zijn gekomen geruststellen. Na ons opgefrist te hebben vonden we wel dat we recht hadden op een 
kleine versnapering. Aan de bar bestelde 
Hans twee rode wijn. Niks aan het handje 
zou je denken, maar nee, rode wijn 
hadden ze niet. Uhm……………. even een 
dubbelcheck, nee, we zijn toch echt in 
Frankrijk, maar geen rode wijn???? Nou 
ja, er bleef genoeg over uit te kiezen waar 
alcohol in zat, dus we hebben ons over 
deze enorme tegenvaller relatief snel 
heen kunnen zetten. 
Het was al gauw tijd om te dineren, heel 
apart met zo’n 300 mensen. Chapeau voor 
de catering, die het steeds weer lukte om 
iedereen tijdig van de volgende gang te 
voorzien.  
De volgende dag was er een leuk 
programma. In de ochtend werden we 
verwacht bij la Citadelle de Port-Louis. 
Aldaar was een parkeerterrein ingericht 
speciaal voor alle deelnemende Panhards. 
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Tijdens de inschrijving voor de RIPL werden deze excursies al als opties aangegeven en daar kon je je toen reeds voor inschrijven. Je 
kon de Citadel bezichtigen en twee in de Citadel gevestigde musea bezoeken. 
Het ene museum was het marine museum, maar bij gebrek aan tijd hebben wij 
deze aan ons voorbij laten gaan en voor het andere museum gekozen, Le Musée 
de la Compagnie des Indes. Het thema van het Museum van de Oost-Indische 
Compagnie, uniek in Frankrijk, brengt de bezoeker terug naar de buitengewone 
geschiedenis van de handelsmaatschappijen van de 17e en 18e eeuw. En terwijl 
wij allemaal genoten van het prachtige weer, het waanzinnige uitzicht en we ons 
waanden in een andere eeuw, werden onze Panhards door onder andere een 
drone in beeld gebracht. Dit filmpje is terug te zien op: 
https://www.youtube.com/watch?v=sfeMEkcfj18 . 
Na terugkomst stond er een echte Franse lunch op ons te wachten, bestaande 
uit 4 gangen, die in rap tempo geserveerd werden. We hadden een strak 
programma, want de bussen stonden al te wachten om ons te brengen naar
Locmariaquer vanaf waaruit we met de boot door de Golfe du Morbihan zouden 
varen langs de vele eilandjes. Het weer was prachtig en we hadden mooie 

plekken op het bovendek. De boottocht zette ons na ongeveer 1½ uur af op het Île aux Moines, een eiland middenin de Golfe du 
Morbihan waar we zo’n 1½ uur konden vertoeven. Een aantal hebben te voet het eiland verkend en een aantal kozen ervoor om 
gezellig op een terrasje aan het water de tijd door te komen, waarna we allemaal weer op de boot zijn gestapt die ons terug bracht 
naar de bus.  Die avond werd er voor de liefhebbers een film vertoond en er was een technische verhandeling, maar aangezien ze 
niet gekozen hadden voor Dirty Dancing of Titanic, werd er door een aantal aanwezigen ook gekozen de bar te bezoeken. 
Zondagochtend was er een speciaal ‘vrouwenuitje’ gepland. We werden opgehaald door de bus en naar de markt gebracht in 
Carnac. We hadden geloof ik maar 1½ uur en dat was eigenlijk te kort om de hele markt te zien, want die was grooooooot. En het 
leuke was dat er aan de overkant van de markt een soort vlooienmarkt was. Na betaling van ik dacht 1 euro, konden we daar 
rondstruinen op zoek naar dat ene ontbrekende of interessante item, hetgeen ook gelukt is. Die middag had je vrije besteding. Er 
waren door de organisatie wel 2 ritten uitgestippeld welke je dus vrijwillig eventueel kon gaan rijden. Hans en ik zijn naar Quiberon 
gereden, een schiereiland voor de kust van Bretagne. Erg mooie kust, maar slechts 1 weg die erheen leidde, of moet ik zeggen leed? 
Want iedereen die OP het schiereiland zit, wil er ook weer vanaf, dus op de terugweg stond er een gigantische file. Ach, met veel 
bekijks in ons otootje was dat ook geen straf en je kwam nog eens iemand tegen, die met Panhard het eiland op reed en nog vrolijk 
zwaaide, maar die daarna hetzelfde lot beschoren was. 
Die avond restte ons nog de traditionele gala-avond. In het restaurantgedeelte een geweldige 4 of zelfs wel 5 gangen maaltijd mogen 
nuttigen waarna we allemaal naar het naastgelegen zaaltje gingen om de feestavond te vervolgen. Een leuke jaren 60/70 band trad 
op maar de volgende ochtend stond de terugreis op het programma, dus we hebben het niet al te laat gemaakt.  
Maandagmorgen, tweede pinksterdag, net iets eerder opgestaan dan de andere dagen om, na een lekker ontbijtje, onze terugreis te 
aanvaarden. Aangezien de één in 1 dag terug wilde rijden en de ander het toch wel in etappes wilde doen, zijn we individueel 
vertrokken. Met z’n drietjes hebben we Erdeven achter ons gelaten en zijn binnendoor richting Parijs vertrokken. Want of je nou 
80/90 gemiddeld rijdt op een snelweg of dat je binnendoor diezelfde snelheid haalt, maakt qua tijd niet heel veel uit. Maar het 
uitzicht daarentegen is veel mooier. Helaas, maar ook onze Dyna 
begon te mopperen en in Damville op het parkeerterrein van een 
supermarkt zijn we gestopt en hebben de mannen het euvel, de 
ontsteking, verholpen en reed ze weer als een zonnetje. 
Inmiddels had ik van Mieke een wijze les gehad: een Panhard is 
nooit kapot, die heeft gewoon soms weleens wat. Tussenstation 
was Beauvais, waar we overnacht hebben, waarna we de tocht 
dinsdag hebben voortgezet. En ja hoor, daar was ie weer: de ring 
van Antwerpen. Siewert had al een melding op zijn telefoon 
gekregen dat door werkzaamheden, ongevallen en wat voor 
standaardellende daar altijd niet meer is, er een vertraging zou 
zijn van meer dan een uur. We hebben in ieder geval dankzij zijn 
vernuftige app een groot deel van de ellende kunnen mijden, 
maar kwamen uiteindelijk toch, onontkoombaar, in de rampzalig 
lange file terecht. En, hoewel het heerlijk rijden is met mooi weer 
en een prima temperatuurtje van zo’n 24 graden, kan ik op 

sommige momenten echt snakken naar koude en regen. 
Tootootje werd voelbaar heter en de vrouw des ootoos raakte 
nog oververhitter. Ik zou eigenlijk scriptschrijfster moeten worden 
van hele enge films, want een doemscenario spookte door mijn 
hoofd. Dat wij de zoveelste oorzaak zouden worden van een nog 
grotere file, door een tegenstribbelend te heet motortje tot 
stilstand komen op de rechter strook van de weg, die in een 
tunnel dus ook geen vluchtstrook kent. Echter, tootootje kreeg 
steeds net op tijd voldoende koeling, waardoor ze ook de 
ellenlange file met goed gevolg volbracht en ons veilig afzette in 
Nieuwegein. Na de slimme autowissel Panhard – Renault Captur
hebben we ook Siewert thuis afgezet en kijken we allemaal terug 
op een erg geslaagde en gezellige RIPL.  
A bientôt en Suède en 2020!      De vrouw die anoniem wil blijven 
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RIPL 2019 in Bretagne 

Na ons eigen evenement van vorig jaar in Doorn was de RIPL dit jaar in Bretagne in het plaatsje Erdeven. Helemaal links op de kaart 

van Frankrijk. De totale inschrijving was ongeveer 450 personen en zo’n 200 Panhards. Een geweldig grote groep mensen uit alle 

windstreken.  

Vanaf Eersel is het een rit van 900 km. We waren met 19 mensen uit Nederland. Peter en Jolanda Breed samen met Peter en Mieke 

Drijver deden  er op hun gemak een week over met de mooie limousine van Peter 1 en de Dyna camionette van Peter 2. De meesten 

deden er 2 of 3 dagen over. Juliette en ik reden zowel de heen- als de terugweg in 2 dagen.  

Op de eerste dag kwam ik er in de middag achter dat de motor van mijn Dyna Veritas bij de linker cilinder olie lekte. In eerste 

instantie dacht ik aan de O ring afdichtingen die niet goed afdichten. Maar ik had 

geen reserve afdichtingen bij me. Dus maar regelmatig bijvullen. 

We maakten een tussenstop in het plaatsje Sees, ten noorden van Le Mans. Daar 

hadden we afgesproken in een hotel met de meeste andere deelnemers van onze 

club. Er werd daar ook enthousiast 

gesleuteld, maar niemand had de 

passende O ringen bij zich. Desondanks of 

dankzij werd het een heel gezellige avond 

onder goede vrienden. 

De volgende dag eerst maar eens extra 

olie gekocht en ondanks het lek doorgereden naar Bretagne. Het oliegebruik 

was ongeveer 1 liter op 100 km. Via stortregens kwamen we aan op het 

einddoel Erdeven. Daar nog eens goed gekeken waar de olie uitkwam. Het 

bleek de leiding zelf te zijn die ernstig ziek was. De organisator David Deroy 

belde direct een van de leden van de Franse club om met een andere leiding 

te komen. Die was er de volgende dag. Toen was de reparatie samen met 

een Michel Colin zo geregeld. Toen ik wilde betalen voor de olieleiding 

reageerde de man in kwestie met: Beh non, buff alors, non, pas du tout etc. 

Hij wilde er niets voor hebben. Vriendendienst.  

Ondertussen stond op de eerste dag (zaterdag) een bezoek aan de Citadelle van Port 

Louis op het programma. Omdat we toen geen rijdende auto hadden, reden we mee 

met de open Panhard uit 1928 met een 4 cilinder schuivenmotor van mijn Duitse 

vriend Manfred. Een zeer aparte ervaring. Maximum snelheid is zo’n 60 km per uur. 

Twee jaar gelden is hij met deze auto vanuit de Bodensee naar de RIPL naar Italië 

gereden. Een echte Panhard bikkel. 

Op het veld stonden er ondertussen zeer veel Panhards, waaronder een aantal 

bijzondere auto’s, zoals hiernaaststaand exemplaar, waarvan er maar 4 zijn gebouwd. 

Na het bezoek aan de Citadelle, weer snel terug voor de 4 gangen lunch. ’s Middags 

een boottocht. Konden we even lekker 

uitwaaien. Daarna op tijd weer terug 

voor het 4 gangen diner. Het was duidelijk: Het programma bestond vooral uit heel 

veel eten, drinken en met elkaar praten. Heel leuk trouwens dat praten, omdat er heel 

veel mensen waren waarvan ik sommigen al meer dan 30 jaar ken.  

De tweede dag (Pinksterzondag) was er een redelijk vrij programma. In de ochtend de 

onvermijdelijke onderdelenmarkt. Alles is anders bij een Panhard. Daarom kan 

bijvoorbeeld het aluminium middenstuk van de voorbumper van de Dyna dienen als 

hoed van Napoleon. Zie foto. 

Je kon vervolgens op eigen gelegenheid een aantal dingen bezoeken. Wij reden naar 

het strand. Even lekker langs de zee lopen. Daarna naar Carnac. Daar is een veld met 
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RIPL 2019 
Zoals zo vaak is de reis leuker —of leerzamer of waardevoller, vul maar in…— dan de bestemming. Dat gold zeker voor Elly en mij 
voor het RIPL in Erdeven dit jaar. De heenreis was intensief door, naar later bleek beginnende, pech en het slechte weer op de 

laatste reisdag. De terugreis was ook enerverend (wederom door het nóg 
slechtere weer, een gescheurde koppelinghevel en de hartverwarmende hulp 
van Nederlandse en Franse Panhardisten). Het RIPL-evenement zag er op 
papier uitstekend uit: 
mooie regio, meer dan 
225 Panhards op een plek 
en nog veel meer 
gelijkgestemde mensen; 
bijna twee keer zo groot 
als ons RIPL in Doorn 
vorig jaar. 
Echter, de organisatie had 

alle maaltijden (zelfs de lunches!), gepland in hetzelfde vakantiepark waardoor 
elke maaltijd 
dezelfde 
(organisch 
bepaalde, 
per 
land/club) tafelschikking ontstond. Op een korte rit op 
zaterdagochtend na, waren er eigenlijk geen collectieve 
activiteiten met de auto’s, waarschijnlijk omdat we voor de lunches 
weer terug moesten zijn in het vakantiepark. Het vele eten op 
dezelfde plek en het gebrek aan georganiseerde ritten zorgde 
ervoor dat de ‘vermenging’ tussen de clubs en nationaliteiten niet 
echt van de grond kwam. Het eten was uitstekend; bij tijd en wijle 
zelfs wat veel gangen. Het optreden van de Bretonse marsband en 
het feest waren leuke momenten, maar het gevoel van gemis aan 
contact met de andere (ongeveer 300) Panhardisten dan de eigen 
club en kennissen overheerst toch een beetje. Kortom: een goed 
georganiseerd RIPL waar het organiserend comité iets andere 
accenten had mogen leggen.                                                  André 

 

Van onze vaste correspondent Hans: 
Hallo Panhard vrienden ...  

 
De club " Panhard du haut de France " was 
aanwezig op een retrofestival in Roubaix 
met deze prachtige PL 17, die te zien was 
op hun stand. 
groetjes  
Hans Landsuser 
 
Buiten in de zon was deze prachtige 24 te 
bewonderen 

wel 4000 menhirs in rijen van ongeveer 4 km te zien. Zeer bijzonder, want ze zijn er rond 

5000 jaar v. chr. geplaatst. Vervolgens naar een grote brocante vlak bij een rotonde. 

Prachtig om steeds weer Panhards te horen die voorbijkwamen met hun karakteristieke 2 

cilinder geluid. Juliette vond o.a. een leuke roze theepot (misschien is het een koffiepot?) 

en Ricard glazen. De pastis consumptie zal hierdoor waarschijnlijk toenemen. 

Pinkstermaandag was de terugweg. Niet nadat we oesters en een glas wijn hadden 

verorberd. Weer stromende regen in Rennes maar geen olielek. Weer overnacht in het 

plaatsje Sees, maar nu in een chambres d’hotes. Samen met Yvan de Scheemaeker uit 

Luxemburg met zijn vrouw.  

Op dinsdag kon halverwege de kap open. Via een file in Antwerpen van meer dan een uur 

weer tevreden thuis. Volgend jaar is het evenement in Zweden. Daar gaan we ook naar 

toe met het 2 cilinder PPPPPRRRRRR autootje. 

Joannes Collette 

Junior van Yvan 
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