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OMSLAG
Lang droomden zij ervan, maar nu is het dan
toch echt gebeurd: de PL van Pascal en de
Dyna Z van Siewert ON THE COVER OF
THE PANHARD KOERIER! En dan nog
wel de Kersteditie! Gefeliciteerd mannen!

VAN DE VOORZITTER 
Van de voorzitter

Bij het schrijven van de ‘voorzitters-woordjes’ probeer ik altijd een
beetje te bespiegelen wat ons binnen de club bezig houdt en wat we doen
of proberen om onze hobby samen zo leuk mogelijk te beoefenen.
Echter al anderhalf jaar staat veel —ook deze ‘woordjes’ — helaas in het
teken van COVID en de gevolgen daarvan voor ons clubleven. Ook nu, eind 2021, zijn we
er nog steeds niet vanaf.
We blijven echter positief want we hebben in november de eerste, echte praatavond sinds
lange tijd georganiseeerd —vooruit Praatmíddag, wederom dankzij COVID-maatregelen
— . Ook is er voor het eerst na bijna twee jaar COVID weer ruimte voor de tweede
Workshop Motorenrevisie over twee dagen in december en januari. Er er zijn concrete
plannen om méér en andere workshops te organiseren door, voor en bij leden.

Voorlopig gaan onze Panhards met winterslaap. Ondanks de donkere COVID-wolk die
nog wel even blijft hangen boven onze activiteiten: wij sleutelen gewoon door! Op naar 2022.

André

VAN DE REDACTIE
Complimenten voor alle
mensen die stukken en
stukjes hebben ingezon-
den! Het leek er eerst op,
dat we met paginagrote
oude advertenties een

groot deel van de Koerier moesten vullen,
maar nu op het einde kom ik haast ruimte
te kort. Wat een luxe! Dus u treft een impo-
sant en breed scala aan bijdragen. Sommigen
helaas droevig, anderen heel vrolijk, maar
steeds boeiend! Wist u dat in de USA er een

andere autofabriek was met de naam Pan-
hard? Dat er in Nederland een Panhard
compressormotor wordt gebouwd? Dat twee
bijdragen gaan over auto's die al 40 jaar stil
staan? Dat Joannes pech kreeg in Soissons?
En dat je door moderne techniek je Panhard
nooit meer kwijt hoeft te raken? Dat de
elektrische 24CT waterkoeling heeft? Nou
dan! Met trots presenteren wij u Panhard
(Kerst)Koerier nr. 209!
 
Jaap Margry
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OP EEN BEEN MOET JE NIET (WILLEN) LOPEN 
Van onze verslaggever Siewert Pilon 

Peter van Leeuwen is op 18 november overleden. Ik heb onderstaand stukje niet aangepast, hij wilde graag dat er een vrolijk verslag in 
de Koerier zou komen hoewel hij zelf toen ook al wel wist dat zijn einde naderde. Rest mij nog te zeggen dat hij van de lange testrit, 
met Pierre Peters aan het stuur, zeer genoten heeft. 

De mooie groene Z16 (Grand Standing 1958) van Peter 
van Leeuwen is sinds enige tijd voorzien van ‘twin spark’, 
ofwel twee bougies per cilinder. Zoals bekend is Peter 
expert op het gebied van elektronica, schrijver van talrijke 
bijdragen in de Koerier over verbeteringen van onze 
auto’s en ook nog trouw bezoeker van Panhard-
bijeenkomsten, nationaal én internationaal. 

Met vier bougies krijgen de contactpuntjes nogal wat voor 
de kiezen. Het kitje van Velleman lost dat probleem op en 
veel Panhardisten hebben de soldeerbout gepakt om zo’n 
dingetje in elkaar te knutselen. Zo niet Peter Van 
Leeuwen. Hij ging een beter én veel compacter ontwerp 
bouwen: het ‘kitje Van Leeuwen’. Ik heb het ontwerp 
gezien en het ziet er strak uit, wel duren de ontwerp- en 
bouwfase wat langer dan gepland 

Omdat die arme Panhard naar ons idee al te lang alleen 
op de onderste bougies loopt, hebben Pascal van 
Wieringen en ik op 2 oktober de familie Van Leeuwen een 
verrassingsbezoek gebracht met an offer you can’t refuse 
in de achterbak. We vonden dat de Dyna Z voor de 
winterperiode nog moest lopen op vier bougies. Pascal 
beschikt, door ervaring wijs geworden, altijd over 
reservematerialen en dus hebben we uit zijn voorraad (als 

overbruggingsmaatregel) twee Vellemankitjes in de Dyna 
ingebouwd.  

Volgens deskundigen Van Leeuwen en Peters loopt de 
motor nu nog veel mooier dan ie al deed. We zijn 
natuurlijk heel benieuwd hoe het ontwerp van Peter van 
Leeuwen gaat uitpakken, de soldeerbout ligt bij mij 
alweer klaar!
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Op donderdag 18 november is ons clublid Peter van 
Leeuwen overleden. Bij iedereen binnen de club was 
bekend dat hij al zes jaar worstelde met ziekte. Echter, dat 
heeft nooit belet om zijn gezicht laten zien 
bij de meeste Nederlandse en ook internationale 
Panhard-evenementen; vaak vergezeld van zijn vrouw 
Anneke en hondje Puck. 
De rode draad in het Panhard-leven van Peter was de 
ontsteking. Als electro-technisch ingenieur is hij door de 
jaren heen bezig geweest om een eigen ontsteking te 
ontwerpen en te maken op basis van een capacitief 
principe. De discussies met de meer technisch  onder-
legde clubleden en met name zijn demonstratie-
opstellingen zijn legendarisch: er ging namelijk 
vaak  wat mis en meestal door kleine dingetjes zoals een 
niet-aangedraaid schroefje of een slechte verdelerkap. 
 
Na diepgravende technisch discussies met Pierre Peters 
over de manier waarop de vonk reist (!) in 
de verbrandingsruimte van een Panhard-motor bij 
gebruik van een capacitieve ontsteking, wilde 
Peter absoluut een Panhard-motor met vier bougies om 
zo de vermeende nadelen van zijn geliefde systeem te 
compenseren. Die motor kwam er ook... 

De laatste jaren werd de mooie groene Dyna Z16 van 
Peter steeds iets aangepast aan zijn afnemende kracht. 
Een paar weken geleden zijn Pascal van Wieringen en 
Siewert Pilon nog bij Peter op bezoek geweest om hem te 
helpen met een (tijdelijke, met Velleman-kitjes in 
plaats van een capacitieve ontsteking) dubbele ontsteking 
zodat Peter tóch nog heeft kunnen rijden met een 
Panhard met dubbele ontsteking. Het was één van de 
zaken die op zijn (Panhard) ‘bucket list’ stonden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam: Peter van Leeuwen

 

 

 
De Dyna Z16 gaat naar dochter Marieke die inmiddels 
uitgebreid instructie heeft gekregen over hoe te rijden 
met een Panhard en wij hebben uit betrouwbare bron 
vernomen dat dat heel goed gaat, met veel gevoel voor 
techniek. Peter zou trots geweest zijn. We gaan Peter 
zeker missen maar we heten Marieke welkom binnen de 
club en hopen haar en de Z16 snel te zien. 

 

      André Ros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYNA Z1 TE WATER 
Een bericht in het Noordhollands Dagblad zorgde voor 
schrik: ons gewaardeerde lid Jan Molenschot raakte 
met zijn mooie Dyna Z1 in de sloot en liep daarbij lichte 
verwondingen op. We wensen Jan van harte 
beterschap. Of de beschadigde auto er ook weer 
bovenop komt valt nog te bezien. Het lijkt nuttig te 
onderzoeken hoe dit kon gebeuren. Vorig jaar belandde 
immers ook al een Dyna Z in de sloot bij de noordelijke 
najaarsrit!  
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DROOMHUWELIJK IN DYNA Z 
Van onze speciale correspondent en trotse vader van de bruid Chris Dumoulin 
 
26 juni is onze jongste dochter Caroline getrouwd. Als 
trouwauto fungeerde de Dyna Z 1 van Rob van de Rol ! 

Misschien leuk voor in de Koerier? Zeker Chris! Onze 
hartelijke gelukwensen aan het bruidspaar! 

 

 

ZE ZIJN ER NOG: LES ÉPAVES 
Van Gerrit Klaas Last ontvingen we twee foto’s van een Frankrijk, waarvan we dachten dat het niet meer bestaat. Gewoon 
een paar Panhard-restanten in de weilanden langs de weg. Ze zijn dus nog niet allemaal opgeruimd. Deze fotografeerde 
Gerrit Klaas in de buurt van Decise.   
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EEN ALV 2021 IN SEPTEMBER ? 
Een geslaagde algemene ledenvergadering vond plaats op 
12 september, in plaats van februari, met 25 Panhardisten 
en een prima locatie: Boerderij de Middenhof in Nieuwe-
gein. Het mooie weer maakte dat er flink wat Panhards 
aanwezig waren, wat de sfeer natuurlijk sterk verhoogt. 
De club blijkt springlevend: 161 leden; dat zagen we nog 
niet eerder! Financiële problemen hebben we ook niet, al 
stijgen de portokosten met name de kalender behoorlijk. 
Onze magazijnmeester, inmiddels al 39 jaar (!) op zijn 
post, zag een alleszins redelijke verkoop. De Koerier blijft 
onverminderd om kopij van de leden vragen, en Ries heeft 
de website ontwikkeld tot een ware Panhard-encyclo-
pedie. Hij stelt uw reacties op prijs! Tevens wordt een 
ondersteuner gezocht om samen met Ries de website 
verder te ontwikkelen (zie oproep in vorige Koerier!). De 
Facebook-pagina en het nieuwe YouTube kanaal 
ontwikkelen zich in rap tempo en dragen zo het 
Panhardisme verder over de wereld uit. Onze internet-
activiteiten scoren behoorlijk veel hits! Iedereen  

 

EEN CADEAU VOOR DE LEDEN! 

blij dat het bestuur blijft zitten, wordt herkozen zo u wilt, 
bij gebrek aan andere kandidaten. 

Goed nieuws is het weer oppakken van de cursus 
Motorrevisie in december en januari. Op 26 nov is een 
praatavond gepland en reeds op 18 februari 2022 de 
volgende ALV!      JM 

 

 

Wat voor fabriek maakte eigenlijk onze auto’s? Hoe ging 
dat in de dicht bebouwde binnenstad van Parijs, en wat 
voor technieken stonden ter beschikking aan de 
honderden en duizenden arbeiders die onze auto’s 
maakten. Hoe kregen Facel en Chausson het voor elkaar 
zulke revolutionaire technieken te ontwikkelen samen 
met Aluminium Français om tot een voldragen 
serieproduct te komen waar geen gelijke voor was?Dat 
soort vragen doemen op wanneer je het boek bekijkt dat 
Bernard Vermeylen maakte over de productielocaties van 
Panhard et Levassor. Een initiatief van de schrijver en de 
Club des Doyennes Panhard et Levassor dat uitgroeide tot 
een volwassen boek dat een unieke terugblik geeft op het 
werk om onze auto’s te maken. Een boek dat mede door 
de federatie van Panhard Clubs is ondersteund en dat 
door een grote groep clubs aan hun leden wordt 
aangeboden in het jaar dat ons merk 130 jaar bestaat. 
Dank Bernard Vermeylen, dank Arnaud Blanc voor een 
fraai, goed leesbaar, overzichtelijk en 
tweetalig boek! 

Als alles goed gaat, ontvangt u dit boek, met de kalender, op 
de praatmiddag in november of in de bus!  Peter Drijver 
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Pierre Peters over de 
Compressor       Panhard  

Enige tijd geleden heb ik een artikel geschreven over de 
bouw van een 954 cc motor. Ik heb uitgelegd dat dankzij 
het vergroten van de cilinderboring we een cilinderinhoud 
krijgen van 954 cc. Dat dit niet zomaar gaat laat zich raden. 
Maar dankzij de kotter en boorkunsten van Jelle is van een 
standaardmotor een 954cc te maken. Er waren nog een 
aantal zaken die aandacht vroegen, zo was in eerste 
instantie de compressie wel wat aan de lage kant (1 op 
7.5), maar dankzij het 3 mm dieper plaatsen van de 
cilinderbus komen we op een gezonde 1 op 8.4. Dankzij 
voortschrijdend inzicht hebben we de stoterstangen en 
olieretourpijpen 3 mm moeten inkorten. Tot zover geen 
nare verassingen of complicaties! Inmiddels zijn er 4 van 
deze motoren gebouwd en hebben deze geen problemen 
veroorzaakt. Twee van deze motoren zijn in een Junior 

gebouwd waarvan er eentje in Engeland mee doet aan 
historische races. Deze motor is van alle 4 het zwaarste 
belast geweest en heeft deze beproevingen met glans 
doorstaan. Zoals in het artikel genoemd hebben de 
zuigers een pistonpen van 22 mm, precies zoals de eerste 
S5 en M 5 motoren. Deze zijn later veranderd naar 25 mm 
pistonpennen, waarvan de gruwelverhalen over het 
vastvreten van de pen in het drijfstangoog (staal op staal,
weet u het nog ?) u bekend moeten zijn. Het drijfstangoog 
van 25 mm was bij de 22 mm pistonpen motoren voorzien 
van een bronzen busje. Dit originele busje is in de eerste 
motor gebouwd maar bleek een niet correcte passing te 
hebben! Deze busjes vertonen enkele honderdste mm 
speling, iets wat niet gewenst is! We hebben dit niet 
verder toegepast maar een bus in het oog geperst en 
verder geruimd op de maat van de pistonpen. Nu 
functioneert dit zoals het hoort. Dankzij onze Engelse 
vriend die deze motor op de rollenbank heeft getest, 
nadat hij eerst de motor voorzichtig heeft ingereden, 
weet ik nu dat het vermogen van deze motor ongeveer 75 
DIN pk is bij 5500 tpm . 

Belangrijker is het maximumkoppel, dat is ongeveer met 
35 % toegenomen en dit bij een lager toerental ( 3200 ipv 
3400 tpm).  Dat is iets wat de andere gebruikers ook 
beamen. Het is daarom jammer dat Panhard destijds niet 
voor deze optie gekozen heeft !  

Toen mijn Engelse vriend de auto trots ter keuring 
aanbood bij de instantie die verantwoordelijk is voor de 
historische races , was de vreugde maar van korte duur! 
De auto werd afgewezen. De keurmeesters achten het 
kleine in hun ogen bromfietsmotortje niet competitief en 
de auto zou een gevaar voor de andere coureurs op het 
circuit zijn. Het argument dat deze auto een volledig leven 
in de USA op het circuit had doorgebracht werd van de 
tafel geveegd! Na deze teleurstelling verwerkt te hebben 
vroeg hij of ik geen mogelijkheden zag. De cilinderinhoud 
moest namelijk van de wijze heren minimaal 1300 cc zijn 
om enigszins met het veld mee te kunnen. Dat probleem 
is natuurlijk op te vangen met een mechanische
compressor. Iets wat vroeger ook gedaan werd om mee 
te kunnen doen aan ,voor Panhard, hun laatste deelname
aan de 24 uur van Le Mans. De cilinderinhoud blijft 
weliswaar wel gelijk maar door de verrekenings factor valt 

Details van de Junior die de Porsches verslaat 
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deze motor dan in een klasse van 1300 cc. Vandaar dat ik 
de opdracht heb aanvaard om een compleet nieuwe 954 
cc te bouwen met een mechanische compressor.Ik ben 
inmiddels begonnen met de bouw en voorbereidingen 
van deze motor.  

Echter!! Bij wijze van uitzondering mocht de Junior met 
954 cc motor een keer meedoen. En het bleek dat de auto 
telkens vooraan te vinden was! Tot grote afgrijzen van 
Porsche 356 coureurs werden zij verslagen door onze 
kleine dappere Junior en hij bleek een geduchte 
concurrent voor menig auto van naam en faam! De 
eigenaar is in alle staten  en beweert dat van alle sportieve 
auto’s die hij ooit gereden heeft deze de allerleukste is! 
“Ik krijg de grijns niet van mijn gezicht af als ik in deze auto 
rijd!” Omdat nu wel bewezen is dat de auto uiterst 
competitief is, en mijn vriend zonder compressor 
inmiddels is toegelaten, is de noodzaak voor de bouw van 
een compressormotor niet meer aanwezig. Omdat ik toch 
al ver was met de voorbereidingen en ik nieuwsgierig ben 
naar het karakter van deze motor, heb ik besloten om de 
motor toch te gaan bouwen. 

Ik ben begonnen met de aanschaf van een nieuwe AISIN 
500 AMR compressor. Deze compressor van de Japanse 
toeleverancier Aisin heeft per omwenteling een 

verplaatsing van 500 cc lucht en werkt volgens het Rootes 
principe. Hierdoor kan er meer lucht in de motor worden 
geperst en samen met meer brandstof krijg je een hoger 
vermogen. Dit is in het kort gezegd het hele verhaal. (Wil 
je het geluid ervaren van deze compressor dan kun je naar 
het YouTube kanaal en toets Aisin AMR 500 in en je wordt 
getrakteerd op vele met deze compressor uitgeruste 
stukjes huisvlijt, Panhards staan er jammer genoeg –-nog 
- niet bij). 

Maar nu de details: afhankelijk van het toerental kan 
deze compressor tussen de 0,4 en 1.1 bar overdruk 
genereren. Dit bereik je door de diameter van de poelie 
te vergroten en of te verkleinen. De compressor wordt 
door een v-snaar rechtstreeks vanaf de krukaspoelie 

aangedreven Echter hoe hoger de 
druk des te groter is het risico voor spontane 
zelfontbranding (pingelen). Dit is dodelijk voor een 
verbrandingsmotor en omdat ik ga voor een mechanisch 
ontstekingssysteem kan ik ook geen sensor toepassen 
die het pingelen voorkomt of ingrijpt op het moment 
waarop dit plaats vindt. Ook kies ik er niet voor om een 
intercooler toe te passen, deze intercooler zorgt voor 
een afkoelen van de inlaatlucht zodat er meer lucht in de 
verbrandingsruimte geperst zal worden. Ook kan ik geen 
overdrukventiel toepassen omdat ik de compressor 
tussen de dubbele Weber 45 mm carburateur en het 
inlaatspruitstuk ga plaatsen. Exact zoals Panhard dat 
destijds ook heeft gedaan. Ik ben daarom gedwongen 
om een ruime veiligheidsmarge in te bouwen. Daardoor 
zal ik niet de volle potentie van de compressor gebruiken 

Rootes-systeem 

1954 12 uur van Reims: D.B met compressor MAG-Croqius compressor op Panhardblok  
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en stel deze af op een maximale druk van 0,6 bar en met 
een compressieverhouding van 1:8. Wel ga ik ,weer, voor 
twee bougies per cilinder en een verzwaarde krukas. Dat 
verzwaren is absolute noodzaak en heeft zijn waarde bij 
de andere 954 cc motoren al bewezen. Ook pas ik een 
grotere oliepomp met inwendig oliefilter toe . Voor een 
betere warmteafvoer gebruik ik het laatste type 
gietijzeren achterdeksel. Natuurlijk monteer ik een 

Volkswagen drukgroep en een iets dikkere 
koppelingsplaat. En zoals u het artikel gelezen heeft 
gebruik ik een motor met versterkt lagerzitting, dus 1732 
of hoger! In dit geval een 1744. Verder doe Ik doe alle 
aanpassingen zoals in dat artikel beschreven (U kunt dit 
artikel ook vinden op de website van de club: 
https://www.panhardclub.nl/panhard-motor-950-cc/).  

Ik verwacht dat deze motor ongeveer 100 pk gaat leveren 
maar ik hoop op een indrukwekkend koppel! Wat mij zo 
fascineert is dat uit een ontwerp uit de jaren 40 van de 
vorige eeuw nog zoveel vooruitgang geboekt kan worden! 
We wisten het al: Panhard was zijn tijd ver vooruit !  

Panhard continue!    Pierre Peters 

 

 

Een versterkte krukas is aan te bevelen 

De 1964 Panhard CD Le Mans 

1955 GP Pau D.B Formule 1 
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Follow your Panhard 
 
Een wel zeer originele bijdrage van Siewert Pilon 
 
Je hoort wel eens van mensen die hun huissleutels, 
telefoon, kat of verdwenen auto niet meer kunnen 
terugvinden. Niet voor alles kun je met kans op succes 
bij de politie terecht. Daarom regelen we ook vaak 
dingen zelf. Sinds kort zijn zoekgeraakte voorwerpen 
(zoals verdwenen Panhards) goedkoop en snel terug te 
vinden. Voor de goede orde: deze bijdrage is niet 
gesponsord!  
 
Transportbedrijven, Uber, politie, brandweer, 
autoverhuurbedrijven, criminele organisaties en tal van 
andere instellingen bouwen GPS-trackers in eigen (of 
andermans) voertuigen in. Dat is erg handig, want 
daarmee weet je waar je mensen zijn, kun je melden 
welke hindernissen onderweg te verwachten zijn en wie 
je waarheen moet sturen. Handig is ook dat je er gestolen 
voertuigen mee kunt terugvinden of te liquideren 
personen kunt volgen. Alle partijen hebben er dus baat bij, 
met uitzondering van de eventueel te liquideren 
personen. Bezwaar van die GPS-trackers is wel dat ze 
prijzig zijn en regelmatig onderhoud vereisen: de accu 
gaat niet erg lang mee. Dat kan beter! 
 
Sinds een aantal maanden stal ik mijn Dyna Z16 in een 
garagebox in Bilthoven, zo’n 5 kilometer van huis.  De 
Junior staat thuis in de garage. De verhuurder van de box 
heeft mij verzekerd dat er veel sociale controle in de buurt 
is. Dat is fijn maar geen garantie voor wat dan ook. 
Natuurlijk ben ik gehecht aan mijn Dyna (we hebben 
samen nogal wat meegemaakt, waarbij de problemen 
altijd door de auto werden veroorzaakt maar dat is bij 
kinderen niet anders en die blijf je ook in meer of minder 
mate steunen dus niet zeuren) maar vind ik het wel wat 
belastend om elke dag te gaan kijken of ie er nog is.  
 
Dat volgen van je mobiele erfgoed kan nu dus ook op 
afstand, betaalbaar en wel! 
 
Mijn vrouw bracht laatst uit New York (alweer) een 
alleraardigst, goed werkend én betaalbaar alternatief 
voor een GPS-tracker mee, de AirTag van Apple. Een 
AirTag is ongeveer zo groot als een munt van 2 euro, er zit 
een knoopbatterij in die volgens fabrieksopgave ongeveer 
een jaar meegaat.  
 
De app ‘Zoek mij’ laat zien waar de AirTag zich bevindt. 
Dat kan omdat het apparaatje werkt met Bluetooth, een 
draadloos systeem voor de zeer korte afstand dat in 
smartphones is ingebouwd, bijvoorbeeld om draadloze 
‘oortjes’ te kunnen gebruiken. De AirTag vangt signalen op 
van alle iPhones die in de buurt zijn en geven die 
informatie door aan de telefoon die aan de Airtag is 

gekoppeld, die van mij dus. Als je toevallig in een 
omgeving woont waar nooit iPhones zijn heb je pech maar 
die zijn er nauwelijks. De eigenaren van de iPhones krijgen 
overigens niets mee van dit beveiligingssysteem, Apple 
regelt dat alles geheel geruisloos via zijn eigen iCloud. Elke 
iPhone is een informant.  
 
Nu kun je daar natuurlijk heel chagrijnig van worden maar 
soms heiligt het doel de middelen. Ik kan nu controleren 
of mijn auto nog steeds staat waar ik hem heb neergezet, 
kan elk moment checken wanneer er iemand mee aan de 
haal zou gaan (nauwelijks voorstelbaar want wie weet nu 
iets van een batterijschakelaar of een startmotor ‘aan een 
touwtje’ en wie kan nog met een stuurschakeling 
omgaan?) Maar je vindt ‘m gestolen en wel gegarandeerd 
terug! Wel zorgen dat je een Apple telefoon hebt en dat 
je de AirTag goed in de wagen verstopt. 
 
Mijn ervaringen tot nu toe zijn zeer positief: elke dag loopt 
er wel iemand met een iPhone langs de garagebox en 
wordt het signaal opgepikt. Ik hoef dus echt niet meer te 
gaan kijken. Stiekem hoop ik dat ie toch eens gestolen 
wordt en dat ik ‘real-time’ in de achtervolging kan. Maar 
dat zal wel weer niet gebeuren. Best jammer! 
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NA 40 JAAR MOET HET 
MAAR EENS GEBEUREN! 
 
Het verhaal van de PL17 van Lars Melse. Bedankt Lars! 
 

 
Het was juli 1981 toen ik een Panhard zag staan in een 
weiland, in de buurt van de Dordogne. Nadat ik de boer 
gesproken, kon ik de auto kopen voor Fl 250. We spraken 
ook af dat we de Panhard later dat jaar zouden ophalen en 
dat hij tot die tijd bij de boer mocht blijven staan.  
 
Er zat een grote deuk in het dak en een toom kippen 
woonde binnen in de koets. In oktober van dat zelfde jaar, 
ben ik met mijn zeer goede vriend Fred naar Lachapelle 
Auzac gereden, waar hij een huis had. Van daaruit zijn we 
de Panhard op gaan halen. Bij de boerderij aangekomen 
was er echter geen auto te zien...  We zochten de boer op 
en die riep opgetogen: “Ah Messieur!”Le Panhard ce 

marche bien!” – Meneer, de auto rijdt geweldig! Hij stapte 
er in en scheurde ter demonstratie over het weiland.  Op 
18 oktober 1981, was de auto groen van de alg, maar ik 
mijn blije bezit. We hebben de ruiten schoon gemaakt en 
zijn gaan rijden.  
Vriend Fred reed met zijn Mercedes vlak achter mij aan, 
om zo richting zo aan te kunnen geven, want geen van de 
lampjes deed het. Na een half uurtje, zag ik dat Fred 
steeds verder achter me ging rijden. Navraagt leerde, dat 
inmiddels alle lampen het deden. Door het trillen van het 
rijden, waren de contactjes gaan werken. 
De volgende ochtend stond, dankzij Freds vrouw en een 
paar emmers biotex, er een prachtige zwarte PL17 op me 
te wachten. Dus op naar Nederland voor het tweede deel 
van de reis van 800km, met wat later bleek, een lekke 
uitlaat. Met een forse hoofdpijn kwam ik aan bij de 
Belgisch - Nederlandse grens. Daar kon ik om 05:00 uur 's 
nachts de auto invoeren bij een zeer behulpzame 
douanier. Het bleek zijn laatste nachtdienst te zijn en de 
volgende ochtend zou hij met pensioen gaan. Ook kon ter 
plekke het chassisnummer geslagen worden, daar had de 
douanier namelijk wel een mannetje voor. Dit alles was op 
20.10.1981. Daarna zijn we doorgereden naar Amstelveen 
waar we nog een paar dagen gereden hebben met de 
Panhard, voordat hij de opslag in ging. 

Recent heb ik de auto wederom onder een dikke laag 
boerenschuurstof te voorschijn gehaald. Auto en eigenaar 
zijn allebei 40 jaar ouder, maar gelukkig samen. Ik heb er 
zin in om aan de restauratie te beginnen, nu met behulp 
van mijn zoon. En zal het resultaat met jullie delen!
 
Hartelijke groet,    Lars Melse 
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PANHARD ONDERWEG 
Van uw buitenland correspondent. 

Hij  staat er nog steeds……. de Panhard Movic HL PL uit 
+/- 1952, gevonden door Kees de Waard Wagner. 
In het jaar 2000 vond Kees via een Franse kennis deze 
vrachtauto in de achtertuin van een huis in een klein 
Zuidfrans dorpje. 

In Auto Motor Klassiek van april 2001 heeft er een artikel 
gestaan over de zoektocht naar deze Panhard Movic. 
Ook in de Koeriers no. 130/131 (juli 2000) en no. 134 
(mei 2001) heeft Kees er een verhaal over geschreven. 
Hieruit bleek, dat hij de vrachtauto naar Nederland wilde 
halen. 
Uiteindelijk, na lang aandringen, wilde de toen 90-jarige 
Marcel Reboul de auto toch niet verkopen. 

Dus nu, 20 jaar later in 2021, staat de Panhard Movic nog 
steeds op dezelfde plaats. 

Als we op onze zwerftochten door Frankrijk in de buurt 
van Sisteron kwamen, gingen we altijd even  het dorpje 
in om een blik op de Movic te werpen. 

  De eerste keer in 2001. Toen was 
van de houten laadbak al niet veel 
meer over; enkele half verrotte 
balken. Het chassis was nog wel 
goed te zien. In de loop der jaren 
groeiden er steeds meer bramen-
en andere struiken over de 
vrachtauto heen. In 2013 was 
alleen de cabine nog te zien. Dit 
jaar,2021, zijn we er in juli en in 
september weer geweest. Nu is 
zelfs de cabine voor een groot 
deel overwoekerd en ook  in de 
cabine groeien er al takken. 
Volgens een dorpsbewoner, die ik 
sprak, staat de vrachtauto er al 
meer dan 40 jaar.  

Deze Panhard Movic is nu een 
monument. Misschien wordt het nog eens een 
bedevaartsoort voor Panhardisten! 

Wim B. 
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NIET ALLE PANHARDS ZIJN PANHARD & LEVASSOR! 
 
Een interessante speurtocht van onze bijzondere 
verslaggever RIES KRUIDENIER! 
 
In mijn inmiddels omvangrijke Panhard fotoarchief (geen 
papier, alles in de computer) zitten heel wat foto's waaruit 
blijkt dat P&L al heel vroeg ook vrachtwagens maakte.  Deze 
bestelwagen uit 1896 is een mooi bewijs. Evenals  de P&L 
vrachtwagen hieronder, die in de Eerste Wereldoorlog 
gefotografeerd werd op de binnenplaats van een kazerne. 
Maar dat is niet waar ik het hier over wil hebben. Het gaat mij 
hier meer om de naam c.q. het merk 'Panhard' en de bedrijven 
in de Verenigde Staten die die naam al dan niet terecht 
voerden. 

 
Ik werd daarvoor in eerste 
instantie getriggerd door de 
volgende advertenties in een 
Amerikaans autoblad, 
jaargang 1918. 
 
 
Hier is overduidelijk sprake 
van Panhard vrachtwagens die 
wij niet  als zodanig kennen of 
herkennen. De naam Panhard 
is duidelijk te onderscheiden 
maar het ronde logo met de 
P&L ontbreekt! 
Na enig zoeken vond ik nog 
een afbeelding van zo'n auto, 
dit keer met een mooie 
beschrijving waaruit blijkt dat 
de eigenaar van de auto, ene 
John T. Wiersena, uit 
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Muskegon, Michigan, sinds hij zijn paard en wagen voor deze auto heeft ingeruild, zijn omzet heeft zien verdubbelen. Over 
de auto zelf word helaas niets gezegd. 
Ik moest dus andere bronnen aanboren en dat leidde snel tot resultaat. Het archief van wijlen Henk Ottevangers bevatte 
naast andere juweeltjes, ook informatie over het bedrijf dat deze vrachtauto's ooit produceerde. Ik kwam het volgende te 
weten. 
 
In 1914 werd in Ohio (VS) de Cincinnati 
Motors Company opgericht. Het bedrijf 
verhuisde in 1917 van Cincinnati naar 
Grand Haven, de naam werd 
veranderd in 'Hamilton Motor 
Company'. Het bedrijf hield zich bezig 
met het bouwen van vrachtwagens 
onder de merknaam 'Panhard'. Het 
chassis en de cabine werden door 
Hamilton zelf gebouwd, de motor en de 
versnellingsbak werden bij andere 
Amerikaanse bedrijven ingekocht. Er 
werden zowel een één tonner als een 
model van anderhalve ton 
aangeboden, beiden op een wielbasis 
van 130 inch. Daarnaast werd ook een 
model van 2,5 ton gebouwd met een wielbasis van 150 inch. 
 
Het is niet bekend waarom de in de automobielwereld zeer bekende naam 'Panhard' werd gekozen, maar het ligt voor de 
hand dat geprobeerd werd mee te liften op de bekendheid van de Franse concurrent. 
Dit alles trok ondanks de grote afstand toch de aandacht van Panhard & Levassor in Parijs, die een juridische procedure 
begon tegen het gebruik van de naam 'Panhard'. Het kwam voor zover bekend niet tot een echt proces, maar onder de druk 
van P&L gaf Hamilton toe en maakte op 3 augustus 1918 bekend de naam 'Panhard ' niet meer te zullen gebruiken. Daarna 

werden hun  vrachtwagens onder de merknaam 'Apex' 
geproduceerd, dit duurde nog tot 1922, toen hield 'Hamilton' 
op te bestaan. 
 
Daarmee kwam een einde aan de productie van 'alternatieve 
Panhards', maar 
er was nog een 
bedrijf dat kon 
vinden dateert 
uit 1906. Een 

uitgebreidere 
advertentie 

dateert uit 1910. 
 
De producent 
van de olie, 
GEO.A. Haws, 
gebruikt de naam 
'Panhard', maar 
ook hier 
ontbreekt het 
bekende P&L 
logo en het 
lettertype is 
evenmin aan P&L 
gerelateerd. 
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Naarstig zoeken op het internet leverde geen protesten van de 
Parijse Panhard op. Wel vond ik natuurlijk berichten over de 
olie die duidelijk(?) wel uit de Parijse bron opborrelde. 
Of zou deze olie toch in Pennsylvania zijn opgeborreld en door 
P&L zijn geïmporteerd? Het zou in elk geval verklaren dat P&L 
niet protesteerde tegen het gebruik van de naam Panhard voor 
olie op de Amerikaanse markt. 
     Ries Kruidenier 

Deze 
advertentie 
staat los van 
Ries’ verhaal 
en komt uit de 
Autokampioen
van 1958! 
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LEUKE EVENEMENTEN 
EN VAKANTIE IN 

FRANKRIJK! 
Door uw dynamische verslaggever Joannes 
Colette. 
 
Op weg met de Dyna Veritas. 
 
Op 18 juli waren we net als vorige jaren met een aantal 
Nederlanders uitgenodigd bij het jaarlijkse festival van 
Matthieu Cognet op zijn kasteel in Sandaucourt. Dit 
plaatsje ligt ten zuiden van Nancy, vlak bij de 
“watersteden” Contrexéville en Vittel. Het groepje 
Nederlandse leden van onze Panhardclub vertrok al 
vrijdag, met als meest opvallende deelnemer Peter en 
Jolanda Breed met hun prachtige goed lopende Sans 
Soupapes uit 1933. Verder deden mee Andrë Ros en Elly, 
Peter Drijver en Mieke, Pierre Peters en Siwert Pilon. 

 
Juliette en ik konden op vrijdag niet mee met het clubje, 
omdat Juliette die dag nog moest werken. Daarom 
vertrokken wij vrijdag avond. Door de overstromingen 
was de route Eindhoven, Maastricht, Luik, Luxemburg 
onmogelijk. Bij Luik kon de Maas niet worden gepasseerd. 
Daarom via Hasselt en Luik naar Namen en zo richting 
Luxemburg. In Namen konden we de Maas oversteken. 
Boven Luxemburg hebben we overnacht in een B&B.  
 
De volgende dag was het mooi weer. Open kap en de Tom 
Tom hebben toen gezet op kleine weggetjes. Je rijdt dan 
door het echte Frankrijk, vrijwel alleen over de mooiste 
weggetjes en leuke dorpen, heel ver weg van enige 
drukte. Mieke Bosse had een leuk hotel geregeld in 
Contrexéville. Heel eenvoudig, maar op een leuke plek 
aan een meertje en met goed eten. In de loop van de 
middag kwam het hele Nederlandse gezelschap daar 

binnendruppelen en we hadden heel veel bekijks met 
onze auto’s. 

 
Aan het eind van deze zaterdagmiddag gingen we naar 
Sandaucourt. Weer een fijn weerzien met Matthieu en 
Marie Claude en zoveel andere bekenden. Matthieu 
houdt niet van lege magen en dorstige kelen. Dus bier en 
wijn was er in overvloed en hij had een foodtruck laten 
komen om het gezelschap te voorzien van een keur aan 
pizza’s. 

 
De volgende dag was het echte festival met zo’n 50 
deelnemers uit heel Frankrijk en Duitsland. Lam en varken 
aan het spit en een band die vooral de muziek van Pink 
Floyd speelde. Zoals ieder jaar duurt de maaltijd de hele 
middag. Tussen door was er een presentatie van Peter 
Breed. Hij heeft een tijd geleden de Sans Soupapes 
dieselmotor van een vrachtwagen van Matthieu
meegenomen naar zijn garage. Daar heeft hij deze geheel 
gedemonteerd en gereviseerd en op een filmpje liet hij 
zien dat de motor weer liep. Een zeer unieke motor waar 
er maar zeer weinig van gemaakt zijn. Panhard is het enige 
merk dat een Sans Soupapes dieselmotor ooit heeft 
gemaakt.  
 
S’ avonds was er weer een maaltijd, maar wij gingen naar 
het hotel. Onze buiken waren vol en een klein hapje in het 

De Sans Soupapes 1933 van Peter Breed 

De aankomst bij het kasteel van Sandocourt 

Matthieu heeft misschien wel 100 Panhards 

Panhard       16       Koerier



hotel was prima. De 
volgende dag ging het 
Nederlandse gezelschap 
weer op pad. De twee 
Peters voor een kampeer 
rondrit door Frankrijk en 
de anderen op huis aan. 
Wij bleven nog twee 
dagen in het hotel. 
Juliette had de afgelopen 
maanden erg hard 
gewerkt. Dus we wilden 
graag eerst wat afkicken 
voor we weer op pad 

gingen. Wel op en neer naar Toul geweest. Een leuke 
provinciale plaats. Een plaats waar je normaal gesproken 
voorbij rijdt. Ook gingen we een dagje naar Langres met 
zijn prachtige stadsmuren met om de zoveel tijd een 
verdedigingswerk.  
 
Vervolgens gingen we naar Chalons en Champagne. Het 
hotel lag op een industrie terrein, dus de volgende dag
hebben we dat geruild tegen 
een mooi hotel midden in de 
stad. We kregen er zelfs een 
eigen parkeerplaats met 
naambord!. Een leuke stad 
met op het marktplein veel 
restaurants en iedere avond 
life muziek.  
 
Als je in de champagne streek zit wil je misschien wel een 
champagne route rijden. Dat deden we dan ook de 
volgende dag. Een mooie route over mooie weggetjes en 
leuke dorpjes. Heel veel mais en zonnebloemen gezien en 
als je goed keek in de verte een enkel wijnveld. Niet 
helemaal wat we bedoeld hadden maar toch leuk. Als 
troost bezochten we het champagnehuis Joseph Perrier
met zijn caves in een bergwand. En het champagne 
proeven ging prima. 
 
Ik had me opgegeven voor de Traversée de Paris op 
zondag 25 juli met 700 klassiekers, georganiseerd door de 
club Vincennes en Anciennes. Het leek ons leuk dat ook 
eens te doen. Dus een hotel geregeld tegenover het 
mooie Chateau de Vincennes. Op zondag was het een 
drukte van jewelste. Maar alles was perfect 
georganiseerd. 
Deze club doet 
deze rit 2 keer 
per jaar. Je 
mocht alleen 
meedoen als je 
een QR code 
had. Op 
zondagmorgen 
verwacht je dat 

En ook een hele kleine… 

En heel bijzondere Panhards 

Soms met bijzondere knoppen en schakelschema’s 

En een heel wonderlijk geval! 

Vestingsgebouw in Langres 

Parkeerplaats met naambord 

Chateau de Vincennes 
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de verkeersdrukte wel meevalt in Parijs maar dat was niet 
het geval. Het was een prachtige test voor de koppeling 
en het goed stationair draaien van je motor. In die drukte 
val je met zoveel klassiekers nauwelijks op in het verkeer. 
De route ging echt door heel Parijs: Nation, République, 
Montmartre met Sacre-coeur en Place du Tertre, Opéra, 
Invalides, Trocadero, Place d’Etoile en uiteindelijk naar 
Meudon in het zuid westen buiten Parijs.  
 
Onderweg was het soms zon en soms regen. Dus kap open 
en kap dicht. Toen we net met open kap in de regen voor 
een stoplicht stonden, kregen we vanuit een Saab 93 een 

paraplu aangereikt! Aardige lui toch, die Fransen. Bij het 
eindpunt kwamen we op een heel groot grasveld bij het 
kasteel van Meudon voor de picknick. In tegenstelling van 
de Franse deelnemers hadden we geen eten bij ons. 
Gelukkig konden we bij een standje kiezen uit een 
sandwich met twee soorten worst. Vult de maag in ieder 
geval.  

In de middag gingen we naar Soissons. Een vergissing 
eigenlijk, want ik herinnerde me een mooie oude stad op 
een heuvel. Maar dat is wat verder, namelijk Laon. Foutje. 
We overnachtten in een leuke B&B. Op zondag was het 
lastig om in de vrijwel uitgestorven stad nog een 
restaurant te vinden maar dat lukte uiteindelijk toch.  

 
De volgende dag zouden we naar Mons gaan waar mijn 
broer woont. Maar midden op een rotonde sloeg de 
motor af en was niet meer aan de gang te krijgen. Daarom 
de auto op de stoep geduwd en gekeken wat er aan de 
hand was. Geen ontsteking. Direct daarna stopte een 
Fransman. Hij had MG’s en wilde graag helpen. Een 
andere bobine hielp niet. Ook een bypass van de 
elektronische ontsteking en het vervangen van de 
contactpunten hielp ook niet, evenals het opschuren van 
de verdelerkap. Ook het litze aardedraadje in de verdeler 
gecontroleerd, maar dat zat nog goed vast. Maar goed, op 
een gegeven moment deed de motor het weer onder het 
moto van Mieke Bosse: Hij is niet kapot maar hij doet het 
even niet. Gelukkig blijft Juliette heel rustig onder deze 
omstandigheden, ondanks de regen van dat moment. Zij 
ging naar de supermarkt in de buurt en kwam terug met 
lekkernijen.  
 

Met goede moed op pad naar Mons. Net toen we het dorp 
binnenreden waar mijn broer woont begon de motor 
weer te sputteren. We haalden nog net de oprit. We 
hadden elkaar door corona twee jaar niet gezien. Dus het 
was fijn om weer eens bij hen te zijn. De volgende dag 
maar weer eens onder de motorkap gekeken. Het litze 
aardedraadje in de ontsteking kon je zo lostrekken. 
Kennelijk zat het draadje in Soissons nog wel vast maar 
maakte slecht contact. Dat kan je hebben met die oude 
spullen. Mijn broer heeft zijn hele leven met auto’s 
gewerkt als garagehouder en dealer en nu als oplosser van 
elektronische problemen van Amerikaanse auto’s. Hij 
heeft alles in huis, dus ook een heel klein 
aansluitklemmetje voor het aardedraadje. Daarna was het 
zo gefikst. 
      
Daarna naar huis. Weer zo’n 2000km gereden met het 
autootje uit 1951 met heel veel bekijks en vooral met heel 
veel plezier. 
     Joannes Colette 
 

Even stoppen voor koffie bij de Sacre Coeur 

Picknick op z’n Frans 

Pech in Soissons 
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EEN ELEKTRISCHE PANHARD 24CT MET WATERKOELING

 

Van uw speciale verslaggevers Cees Visser en Jaap Margry 

Hoe zou het toch zijn met de legendarische elektrische 24 
CT van Paul Huijsmans, na een aantal jaren CO2-neutraal 
rijden? Cees Visser stelde voor om Paul eens op te zoeken 
en het hem zelf te vragen. Dus Jaap en Cees naar 
Clermont, in het land van Hervé. We arriveren bij een fraai 
kasteeltje in een prachtig landschap! Paul blijkt een 
bevlogen verteller, en een volhardende restaurateur van 
auto’s en kastelen! Eindelijk een Panhard die de Tesla’s bij 
het stoplicht eruit trekt? 

 

Het begin 

De aankoop van de auto vond vele jaren eerder plaats. Hij 
toont ons de carte grise van een 24 BT en een 24CT, beide 
in bezit van twee zussen Decuyper in Auxerre. Hierop 
staat de verkoopdatum vermeld: mei 1985.   

 

 

De auto’s zijn tot op het laatste schroefje uit elkaar 
gehaald en het grootste deel van de BT heeft Paul van de 
hand gedaan. Pas na zijn pensioen, toen hij in  Clermont is 
gaan wonen is met de restauratie een begin gemaakt. In 
Verviers, in de nabijheid van zijn woonplaats Clermont, is 
een ‘’école polytechnique” waar een leraar in de 24CT een 
mooi scholingsproject zag voor zijn leerlingen. Toen al het 
las-en reparatiewerk aan vloer, dorpels en portieren daar 
gedaan was (zie Koeriers 170 en 171) is Paul aan de slag 
gegaan, overigens eerst zonder een vastomlijnd plan. Dan 
besluit hij, met het oog op een duurzame wereld, dat het 
een elektromotor moet worden! 

Op zoek naar een motor 

Eerst komt hij terecht in Zuid Engeland, maar dat blijkt te 
gaan om een gelijkstroom motor. Als nadeel daarvan geldt 
het onderhoud ( koolborsteltjes) en een matige betrouw-
baarheid. 

Uiteindelijk komt hij terecht bij Leen APK, autobedrijf 
Leen de Bot in Gouda die al eens een 2CV, een DS en een 
HY van een elektromotor heeft voorzien. Deze Leen 
werkte ooit bij Holland Signaal en weet wel waar hij het 
over heeft. Hij werkt met een systeem uit Duitsland dat 
bestaat uit een Italiaanse motor, met het Amerikaans 
besturingssysteem van Curtis in combinatie met software 
van een Duitse firma (www.E-cartech.de) 
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“Eigenlijk had ik mijn zinnen gezet op een motor met 
12000 toeren, maar om duistere redenen kon ik daar 
nergens aankomen en moest volstaan met een motor die 
tot 6000 toeren gaat. Dus heb je twee versnellingen nodig 
om op snelheid te komen . 

Een hele klus was het nog om tot een goede gewichts-
verdeling te komen met de motor, omvormer en het accu-
pakket verdeeld over het chassis. Het blijkt nodig om vòòr 
een extra bladveer te plaatsen en het lukte om bij de 
achteras twee schroefveren bij te plaatsen. De RVD let 
heel erg op een goede gewichtsverdeling; met het 
hergebruik van de versnellingsbak is in totaal de auto nu 
200 kg zwaarder geworden.” 

Accu 

In het accu-pakket liggen lithiumferropolymeer accu’s, 
waarvoor hij een speciale bak heeft laten ontwerpen. De 
accu’s liggen daarin verankerd  middels metalen strippen, 
tenslotte moeten de accu’s bij een eventueel ongeluk op 
hun plaats blijven liggen. Daarnaast heeft Paul een 
noodzekering geplaatst samen met een stekker onder 
handbereik die onmiddellijk kan worden los getrokken en 
heeft hij een extra nood-knop onder het dashboard 
geplaatst. 

“Zit daar nu ook nog een batterij?” Jaaps blik valt op een 
kleine accu op de plaats waar bij iedere 24 een accu staat. 
Het blijkt te gaan om een lithium-ion batterij die dient als 

buffer voor de koplampen, ruitenwisser en knipper-
lichten. Deze accu wordt gevoed door het batterij pakket, 
maar deze voeding heeft een systeem van 112 Volt en 180 
Ampère en is ongeschikt om de lampen te laten branden. 
Sterker nog, dit 112 Volt systeem en het 12 Volt systeem 
hebben elk hun eigen massa die nooit met elkaar 
verbonden mogen zijn. Voor de zekerheid heet Paul een 
zekeringkast gemaakt. Tenslotte zou het bizar zijn om met 
een elektrische auto te rijden zonder enige zekering. 

Opladen 

Het duurt ongeveer 9 uur om de accu’s zo op te laden dat 
ongeveer 180 km kan worden gereden. Dat gebeurt 
gewoon in het stopcontact. Door een foutje in de 
aansluiting kan Paul niet goed zien hoever de accu’s zijn 
opgeladen, daar zou hij nog eens naar moeten kijken. Hij 
lost dat op door zekerheidshalve niet meer dan gemiddeld 
120 km te rijden. Bij de eerste de beste proefrit kwam hij 
al tot zijn stomme verbazing met lege accu’s onderweg stil 
te staan. Na overleg met zijn grote steun en toeverlaat 
Leen blijkt omwisseling van twee draden voldoende om 
deze ellende te voorkomen. 

De bak 

Gaandeweg de restauratie merkte hij dat het nodig was 
de versnellingsbak 3 cm naar achter te plaatsen en op 
rubbers te monteren, die overigens maar matig voldoen 
want er dringt naar zijn zin nog teveel motorlawaai in het 

De verbluffend fraaie motor/bak combinatie 

Een batterij accu’s op de achterbank 

Paul en Cees over de energietransitie 
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interieur. Vòòr zit de motor vast op het bestaande 
subframe. 

Om de versnellingsbak aan te kunnen sluiten aan de 
motor moest een tussenstuk worden ontworpen en werd 
gebruik gemaakt van de koppeling van de VW Kever. Een 
stukje in de PANHARD KOERIER had Paul op het idee 
gebracht die hier ook maar toe te passen.  

Bijzonder is dat achteruit met de versnellingsbak, maar 
ook alleen met de motor kan. Bij het achteruit laten rijden 
middels de motor (wat voor de hand ligt natuurlijk)  blijkt 
de versnellingsbak echter de olie naar buiten te persen. 
Deze is namelijk gewend om alleen maar in één richting te 
draaien en de oliekering werkt maar in één richting. Als 
oplossing hiervoor is een servo-pompje geplaatst dat 
onderdruk in de versnellingsbak creëert en zo de olie in de 
bak houdt. De motor is bij het achteruit rijden overigens 
wel begrensd. Peter Breed heeft de bak overigens nog 
gereviseerd en voor een iets betere oliekering gezorgd.  

Remmen 

Zowel bij het remmen en gaslaten wordt energie terug 
gewonnen. De mate van recuperatie is begrensd tot 40% 
om de versnellingsbak niet te overbelasten. Bij de 
remcilinder is een sensor geplaatst die het signaal tot 
terugwinning geeft bij gebruik van de rem. Het geheel 
zorgt ervoor dat de auto remt alsof hij rembekrachtiging 
heeft. 

Waterkoeling 

Wat ons als Panhard liefhebbers het meest zal verbazen is 
dat de elektromotor waterkoeling heeft middels een klein 
waterpompje verbonden met een blower die zo nodig 
warme lucht naar het interieur blaast. In de zomer kan de 
temperatuur in de motor zomaar oplopen tot 70 graden, 
en dan gebruikt Paul het systeem om de motor wat te 
koelen. De waterkoeling werkt doordat de motor een 
dubbele buitenmantel heeft, waarin zich koelvloeistof 

bevindt. Het geheel werkt nog niet naar behoren en is 
weer een karwei voor de wintermanden… 

Al met al heeft het Paul een slordige twee jaar gekost om 
deze 24CT elektrisch te maken.   

Rijden 

Het is geen elektrische auto die stil zoevend voorbij komt 
rijden. Er zit geen extra mantel om de motor, zoals bij 
nieuwe elektrische modellen. Maar de meeste herrie 
komt van de versnellingsbak, die natuurlijk nog 
“ouderwets” is. Omstanders vinden de auto nog een 
duidelijke oldtimer. En dan komt daar nog eens het geluid 
van de servopomp bij als de wagen achteruit rijdt.  Zijn 
vrouw vindt het allemaal niks, een “herrie-ding”. Een 
enkele keer is Paul er mee op de snelweg geweest, maar 
hij rijdt toch voornamelijk in de buurt op de lokale wegen, 
maximale snelheid tot 90-100 km/u. 

Inmiddels is de ontwikkeling van de elektromotor in 
auto’s snel door gegaan. Niet uitgesloten is dat je op dit 
moment alweer een stillere auto zou kunnen bouwen met 
een groter bereik. Paul meent dat Jean Panhard een 
elektrische Panhard zeker mooi gevonden zou hebben. 
Tenslotte, iemand die die toen al zo vooruitstrevend was 
zou deze ontwikkeling zeker hebben toegejuicht. 

Toen dit Panhard project achter de rug was, is Paul 
begonnen een andere favoriet uit zijn jongensjaren op te 
knappen: een Morris Minor Traveler.  Ook weer volledig 
onderhanden genomen en tot op de draad gerestaureerd. 
Leuk werk om te doen, maar eenmaal af vond hij het een 
verschrikking om er in te rijden. Stoelen die maar in twee 
standen konden worden gezet, een hoop herrie. Een 
wereld van verschil met de 24CT! De auto’s stammen in 
feite uit min of meer dezelfde tijd, maar het product van 
conservatieve Engelsen vergeleken met dat van de meer 
vooruitstrevender Fransen, die in de jaren 50 en 60 erg 
druk waren met mooie auto’s, kon niet groter! Gelukkig 
vond Paul een Zwitser die zonder op de prijs af te dingen,

De stekker past mooi achter de benzinevuldop van de 24CT! 

Dun leder op stoelen en dashboard is erg mooi! 
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KOOPJE  
De inflatie rijst de pan 
uit, zo lezen we inde 
media. Dat geldt zeker 
ook in de 
Bondsrepubliek, waar 
deze mooie CD te 
koop is voor maar 
liefst € 164.000,- ! Je 
kunt het gewoon 
proberen, een ton 
teveel vragen. 

 

de Morris met plezier heeft opgeladen om er verder 
tussen de bergen zijn rondjes mee te draaien. Pff… die zijn 
we kwijt. 

Geheel onder indruk van de tomeloze energie en werklust 
van Paul, die ook nog eens een volledig vervallen boerderij 
tot een prachtige kasteelhoeve heeft omgetoverd laten 
Jaap en ik ons naar buiten de garage geleiden. We nemen 
hartelijk afscheid en pas op de weg terug zeggen we tegen 
elkaar ”Waarom heb jij niet gevraagd of we een stukje 
mochten rijden’’? ”Ik dacht dat jij dat wel zou doen”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortom uw reizende verslaggevers hebben nog veel te 
leren, op het vlak van autotechniek maar niet minder in 
de journalistiek!!!  

(The proof of the pudding houden we graag tegoed!) 

Cees Visser 

Zie ook Koeriers 170 en 171 en 189! Ook hield Paul in 2017 een lezing 
over zijn huzarenstukje op een praatavond. En we zagen hem op het 
RIPL in Doorn, waar de e-Panhard werd getoond aan de internationale 
Panhard-gemeenschap. Al weer 3 jaar geleden! 

 

 

 

Morris en Panhard: twee prachtige restauraties! 
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We weten veel van 
klassieke auto’s, omdat 
we er zelf ook in rijden.
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