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OMSLAG
Hier zien we Siewert's  Amerikaanse klein-
dochter van 1,5 jaar die uitlegt waarom de
Junior, hoewel bedoeld voor de Amerikaan-
se markt, daar geen succes kon worden. Een
hartverwarmende cover, in het vertrouwen
dat de komende generaties de Panhard-vlag
nog lang hoog zullen houden!

VAN DE REDACTIE
Een hoop buitenlandse
avonturen: het RIPL
Zweden, belicht door
Dagmar en Peter D. met
prachtige foto's van
Mieke en Peter; Le Mans

Classic, Frankrijk, onze NL- Panhardvloot
zwermde uit over Europa! En bijzondere
voertuigen: Veritas, Micheline, D.B. Dank
ook Joannes, Titus, Ries voor jullie verha-
len!  Graag wil ik onze (nieuwe) leden uit-
nodigen, zich met een klein verhaaltje voor
te stellen in de Koerier; waarom kocht u een
Panhard, anekdotes bij de aankoop, of an-
dere overpeinzingen.. Daar is de Koerier
vooral voor bedoeld!
In Classic & Sportscar (het grootste Britse

klassiekertijdschrift) van juli stond een aller-
aardigst overzicht van "Fuel Crisis Classics",
dwz oldtimers met minder dan 1000 cc en
dus zuinig. Met daarin twee grote fouten: de
Panhard 24CT zou ontworpen zijn door de
Citroën-ontwerpers (blasfemie!) en de D.B
HBR5 werd Le Mans genoemd. Dus ik een
corrigerende brief ingestuurd waarin ik
meteen aandacht vroeg voor mijn René
Bonnet Missile, door iedereen verguisd en
vergeten. Tot mijn verbazing werd dit de
Letter of the Month in het september num-
mer!  De hele wereld weet nu wie de 24CT
heeft ontworpen, en dat René Bonnet onder
eigen naam ook een lollig cabriootje op de
markt bracht. Sportief van de Engelsen!     
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VAN DE VOORZITTER 
Het is even wennen
maar we zijn inmid-
dels beland in de tijd
ná COVID. Dat wil
zeggen: er zijn geen
restricties meer voor
het verenigingsleven
zoals we die de afgelopen twee jaren gekend
hebben. Echter het virus is zoals bekend niet
weg; uw voorzitter was uiteindelijk óók de
klos met een besmetting en milde sympto-
men uitgerekend in de warmste week van
het jaar.
Met het wegvallen van de COVID-restric-
ties heeft PAN het aloude en beproefde
schema weer opgepakt van ‘twee Ritten, vier
Praatavonden en een RIPL per jaar’. We

gaan die COVID- maatregelen bijna nog
missen aangezien die geleid hebben tot een
paar leuke bijeenkomsten in de zomers en
najaar van 2020 en 2021 die we dit jaar niet
hadden! Wat wél doorging dit jaar is het
RIPL in Zweden. Ondanks dat het tijdstip
(eind juli) niet voor iedereen goed uitkwam,
zijn er een aanzienlijk aantal PAN-leden naar
Zweden gereden met daarbij een bijzondere
vermelding voor Dagmar Ottevangers die
—zonder noemenswaardige voorbereiding
of ervaring— in de blauwe PL17 van wijlen
haar vader is gestapt en de reis naar Älmhult
heeft volbracht. Zonder uitzondering waren
alle RIPL-gangers lovend over de goede or-
ganisatie, de mooie omgeving én het goede
weer in Zweden.
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RIPL ZWEDEN 

Een impressie van een Panhard Debutant 

Van onze speciale correspondent Dagmar 
Ottevangers, exclusief voor de Panhard Koerier! 

Op 2e Kerstdag 2020 stond ik voor mijn lunch de mini-
slavinken van de kerstmaaltijd van de dag ervoor op te 
bakken, toen plots de telefoon ging. Het was een 
onbekend nummer uit Nederland en bleek te behoren tot 
de politie van Papendrecht. De aardige meneer aan de 
telefoon meldde dat ik me vooral geen zorgen moest 
maken, maar of ik wist waar mijn moeder was, want ze 
konden haar niet bereiken. 

Er was namelijk een Klacht ingediend, wegens geur-
overlast in de garagebox waar pappa’s Panhard stond 
gestald, en de brandweer stond op het punt om de deur 
open te breken. 

Tot zover “u hoeft zich geen zorgen te maken…” 

Toen ik 90 minuten later en gelukkig zonder noemens-
waardige verkeersovertredingen in Papendrecht arriveer-
de was de deur inderdaad opengebroken, had de politie 
mijn moeder toch weten bereiken en hadden de buren al 
geholpen de Panhard bij mijn moeder voor de deur te 
zetten. Omdat het 2e Kerstdag was, midden in de pan-
demie en er waarschijnlijk al heel lang niets noemens-
waardigs gebeurd was in het dorp, was het hele gebeuren 

intussen al Groot Nieuws in de buurt en had de lokale 
nieuwssite er ook al een sensationeel verslag van 
gemaakt. Er viel voor mij weinig anders te doen dan bij de 
buren in kwestie koffie te drinken en kerststol te eten. 

Het was tevens de laatste keer dat ik pappa’s Panhard zag.

Tot een paar weken geleden. Ik was in 2019 mee geweest 
naar de RIPL in Bretagne, en ik had mijzelf min of meer 
beloofd om de volgende RIPL ook mee te gaan. Toen bleek 
dat voor de RIPL Zweden de Panhard, die intussen 
gepromoveerd was tot clubauto, nog geen piloot had, heb 
ik even drie keer geslikt en mij toen opgegeven. Ik moet 
er eerlijk bijzeggen dat ik het toch wel even benauwd had. 

Op 27 juli 2022 pikte André mij op in Woerden en samen 
hebben we de Panhard opgehaald. Hij was intussen wat 
stoffig, maar verder zag hij er geweldig uit, en na de 
nodige controles en inkoop van wat extra vloeistoffen ben 
ik dan – enigszins nerveus – vertrokken richting Zwolle om 
daar de eerste andere leden van #teamnederland te 
ontmoeten. 

Mijn eerste etappe bedroeg 119 kilometer, en dat was 
precies genoeg om over mijn zenuwen heen te komen. 

Vanuit Zwolle reden we vervolgens via Coevorden naar 
Harpstedt. De dorpen in dit deel van Nederland hadden 
hun doorgaande straat in verschillende thema’s verkleed 
(die overigens niets van doen hadden met het ook zeer 
zichtbare ongenoegen van de boeren aldaar), dus het 
voelde een beetje alsof we werden uitgezwaaid. De rit 
naar Harpstedt bedroeg 209 kilometer, en verliep gelukkig 
zonder incidenten. In Harpstedt trokken we de aandacht 

Een Panhard-roadblock! 
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van de plaatselijke nordic walking vereniging, zodat ik 
mijn beste Duits moest bovenhalen om uit te leggen waar 
we vandaan kwamen en wat we gingen doen enzovoorts. 
Mijn Duits is niet meer zo goed als net na de middelbare 
school, maar ik geloof dat ze het wel begrepen en ze 
waren tamelijk onder de indruk dat we helemaal naar 
Zweden gingen rijden. We hebben geloof ik een pizza 
gegeten en daarna ben ik neergestort in mijn hotelbed. 
Als je niet vaak met een oldtimer rijdt, dan is blijkbaar een 
dikke 300 kilometer genoeg voor een bijzonder goede 
nachtrust. 

De volgende dag bleek de tweede groep van 
#teamnederland zich te hebben aangesloten, en zijn we 
met de hele groep richting Travemünde vertrokken. Na 
drie bochten waren we (lees: de achterste 3 auto’s) de 
groep alweer kwijt. Blijkbaar zeggen TomTom en Google 
GPS systemen heel andere dingen, wat in sommige 
gevallen heel verwarrend kan zijn. Het voordeel van zo’n 
GPS is dan wel weer dat het eindpunt meestal toch wel 
hetzelfde is, dus zijn we maar gewoon verder gereden. 

Ik zou willen zeggen dat deze etappe (258 kilometer) ook 
zonder incidenten verliep, maar dat was niet zo. 10 
kilometer voor het eindpunt (de haven van Travemünde, 
waar we een boot moesten halen…) viel mijn Panhard stil 
op een drukke tweebaansweg zonder noemenswaardige 
vluchtstrook, in een bocht naar links. Zomaar. En net 
nadat ik door de laatste auto (Siewert) ingehaald was, 
omdat – u raadt het al – mijn GPS en die van Siewert totaal 
verschillende dingen riepen en Siewert dacht dat ik de 
weg kwijt was. 

Saskia zat naast me, en uiteraard bleven wij beide 
bijzonder koelbloedig. Beetje knipperen met de 
parkeerlichtjes in de hoop dat de enorme vrachtwagen 
achter mij zou snappen dat ik aan het stoppen was, auto 
zo dicht mogelijk langs de vangrail en hesjes aan. Gelukkig 
liep de weg een beetje omhoog en was de snelheid 
beperkt van 120 naar 70. Terwijl ik de driehoek ging 
plaatsen zocht Saskia contact met de reddingsbrigade. Na 
een tijdje zagen wij Siewert vanuit de andere richting 
terugkomen, maar omdat de weg echt geen mogelijkheid 
bood tot keren heeft hij nog een heel eind moeten 
terugrijden om uiteindelijk dan toch bij ons te komen. 
Intussen waren Peter en Peter al gearriveerd. Terwijl ik 
voor de zoveelste keer de driehoek ging stutten met een 
jerrycan water omdat deze continu omver werd geblazen 
door het passerend vrachtverkeer (dat heb je in een 
havenstad), hadden ze de Panhard met wat magie (“de 
puntjes”, mijn eerste Panhard EHBO weetje) weer aan de 
praat. We waren gelukkig dus toch gewoon op tijd voor 
het diner en de boot. 

Fast forward naar Malmö, want we hadden een nachtboot 
en ik heb voornamelijk geslapen. Als je namelijk niet 
gewend bent aan het rijden met een oldtimer, en je krijgt 
daarbovenop nog eens panne, dan is een goede nachtrust 
wederom gegarandeerd. Zelfs op een lawaaiige veerboot.

De eerste etappe richting Älmhult was een kleine omweg 
van 66 kilometer naar Rydebäck, aan de westkust. Het 
weer was gruwelijk goed en dit was het eerste moment 
dat ik begon te balen omdat ik mijn zwemkleding niet had 

Op de pont 
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meegenomen. Ik heb me daarom beperkt tot 
pootjebaden en naar de overkant turen. Je kunt vanuit 
daar Denemarken zien liggen en ik was blij dat we deze 
omweg gemaakt hadden. Van daaruit was het vervolgens 
nog 134 kilometer naar ons einddoel: het IKEA hotel in 
Älmhult. We hebben onderweg nog geprobeerd om te 
lunchen in een restaurant met naar mijn mening het 
mooiste buitenterras ooit, maar dit is niet gelukt. Ik kreeg 
een beetje de indruk dat dit restaurant een Begrip was in 
de buurt, en dus een plek is waar de lokale Zweden 
naartoe gaan om een zeer relaxte en uitgebreide lunch 
met vers geplukte kruiden en sla te nuttigen met veel 
vrienden en familie. En ze lieten dat ritme niet verstoren 
door een bende Nederlanders in lawaai-auto’s met een 
wegrestaurantmentaliteit (we hadden namelijk eigenlijk 
helemaal niet zoveel tijd meer). We zijn dan maar 
vertrokken. Ik denk niet dat het restaurant het gemerkt 
heeft. 

Het onthaal in Älmhult was warm, gezellig en goed 
georganiseerd. Ik heb het de eerste avond niet zo lang 
volgehouden, want 200 kilometer in een oldtimer als je 
het niet gewend bent…enzovoorts. Ik heb me daarom 
tijdens de ritten in de dagen erna laten rijden door Eric, 
die dat helemaal niet erg vond. Betty reed mee met 
Siewert voorop, wat tot zeer fraaie filmpjes en foto’s van 
ons volgers heeft geleid. De GPS kon uit, want de Zweedse 
delegatie had ons voorzien van een zeer goed 
gevisualiseerd Road Book. Ik geloof dat we één keer 
verkeerd zijn gereden, helemaal aan het begin van de 
eerste dag, omdat we onze voorliggers kwijt waren en 
stiekem toch op de GPS reden. Daarna was alles old 
school, zoals het hoort. De routes van #teamzweden 
waren zeer aangenaam en bij vlagen gewoon echt 
onbeschrijflijk mooi. Ik was nog niet in Zweden geweest, 
en ik ben nu zeker van plan vaker terug te gaan. Ik laat de 
details van de RIPL zelf graag over aan andere schrijvers, 
want ik heb vooral naar buiten gekeken, van het 
landschap genoten en ben vergeten foto’s te maken. 
Behalve dan van een panne van Frits, die leidde tot een 
volledige blokkade van een Zweedse binnenweg wegens 
te hulp schietende mede-Panhardisten. Ik moest er erg 
om lachen en het leek me een echt typische RIPL-situatie. 

Zelfs de sporadische Zweed die er toch echt wel langs 
wilde vond het er amusant uitzien, geloof ik. 

De planning voor de terugweg verliep wat chaotisch 
wegens een wel-of-niet-onrepareerbare auto van Peter D, 
maar op de dag van vertrek is de auto dan toch rijklaar 
gemaakt. Ik had me al verheugd op passagiers, maar dat 
ging op de valreep dus niet door. Met twee auto’s hebben 
we de terugweg ingezet en na een verloren dag op de 
boot (we hadden helaas geen tickets kunnen krijgen voor 
de nachtboot) zijn we via de Autobahn terug gevlamd naar 
Nederland. Onderweg bleek Peter’s auto toch nog een 
ander euvel te hebben, maar hij heeft hem met af en toe 
een korte stop en voor mij magisch gesleutel in de 
bloedhitte toch thuisgekregen. 

En ik heb de clubauto netjes terugbezorgd in Harmelen. 

Deze tocht heeft me er weer aan herinnerd hoe anders 
rijden in een oldtimer is. In een moderne auto zit je als het 
ware in een geluidsdicht gekoeld verlengstuk van je 
woonkamer. In een oldtimer daarentegen maak je deel uit 
van de omgeving. Alles komt binnen: lawaai, wind, geur, 
hitte, beweging, rammeltjes. Daarnaast is het natuurlijk 
ook gewoon harder werken. Geen airco, geen 
rembekrachtiging, geen stuurbekrachtiging. Een oldtimer 
moet echt bestuurd worden. De laatste etappe bedroeg 
500 kilometer. En als je niet gewend bent aan het rijden 
in een oldtimer, dan is 500 kilometer heel veel. Zeker als 
het buiten 30°C is. Van de treinreis terug naar huis 
herinner ik me dus niet veel. En ik zou het zo weer doen. 

     Dagmar Ottevanger 

De sfeer zit er goed in! 

Panne 
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BOUCHON DE VAPEUR 
 
Onze Franse correspondent TITUS YOCARINI doet 
verslag van zijn belevenissen deze zomer! 
 
In Mourioux La Veille Ville werd dit jaar weer op mijn 
aanwezigheid gerekend. 
Een keur aan oldtimers en de couleur locale werd 
versterkt door fietsende mannen op ‘oldtime’ fietsen. 

Er was bij mij aanvankelijk enige reserve om de rit van 
een kleine 60 kilometer te maken, omdat ik niet zeker 
was of het droog bleef. Eerdere deelname had me  
ongelofelijk noodweer bezorgd op de terugweg. Geen 
hand voor mijn ogen te zien! Zelfs verdwaald na een 
verkeerde afslag. Ik had intussen wel een nieuwe motor 
voor de ruitenwissers van mijn Dyna Z12 van een 
medelid  van CPLF gekregen, maar die ging als een gek te 
keer zodra ik het contactslot had omgedraaid. Enfin ik 
ben toch gegaan en voegde me wat later in het 
programma, waaraan nog zes andere Panhards 
deelnamen. 
Voor het probleem met de ruitenwissermotor wist daar 
niemand een oplossing. Wel ging ik met nog een 
‘nieuwe’ motor naar huis waarin, naar later bleek, het 
vet kei hard geworden was. 
Enfin, de schakelaar op het dashbord, die ik had 
gereviseerd, bleek het probleem niet, maar wel de draad 
die van de schakelaar naar de ruitenwissermotor liep. 
Geen idee waarom daar direct stroom opstond. Na het 
trekken van een nieuwe draad was dat probleem 
opgelost. Voor noodweer hoefde ik me geen zorgen  
meer te maken.  

Het kwik in de Berry steeg maanden naar record hoogte.
Alle ramen open en rustig doorrijden en niet in de zon 
parkeren was het devies. Bij zo’n 38 graden is dat toch 
wel iets voor diehards. Wij gingen op pad naar Christian, 
een van de deelnemers aan de Route du Poison van 
Boulogne sur Mer naar Parijs in september om zijn 
paarden te bewonderen. Zijn voorwaarde was dat ik wel 
met de Panhard zou komen voorrijden. 
Hij is helemaal weg van het merk Panhard en zag onze 
Dyna graag op zijn erf verschijnen Het was bloedheet.
Halverwege begon ik enige haperingen te voelen en toen 
de Dyna bijna op het erf stond gaf de motor geen sjoege 
meer. 
Ik veronderstelde een ’vapor lock’. Het verschijnsel had 
ikzelf nog nooit meegemaakt. 
We besloten de auto daar te laten en die de volgende 
morgen vroeg op te halen. 
Hij stond daar mij koeltjes op te wachten, maar werkte 
niet mee. Het werd dus een sleep naar huis. Nergens 
staat waar je dan de paardenteugels aan moet 
vastbinden, maar met een lus achter het motorblok en 
een uiterst rustig gangetje was heuvel op geen 
probleem. 
De Dyna staat nu in de schuur te wachten op een koel 
najaar en een oplossing voor wat ik voor een bouchon de 
vapeur aanzag.  
 
Titus Yocarini 
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PANHARD ZOMERFEEST OP 
SANDAUCOURT 2022 

 
Het zal 2007 zijn geweest dat de campingbaas naar onze 
Panhard 17 break wees en vertelde dat vlakbij iemand 
woont met een heel stel Panhards. We zijn langs 
Sandaucourt gereden, langs het kasteel waar deze 
bijzondere man zou wonen. De familie bleek niet thuis 
maar in de garage stond een twintigtal Panhards. Vanaf 
die dag ontstond vriendschap met Matthieu en Marie-
Claude Cognet, een bijzonder stel dat afgelopen twintig 
jaar een enorme collectie Panhards heeft verzameld. Wat 
begon als een zomerpicknick voor vrienden en kennissen 
is uitgegroeid tot hun jaarlijks tweedaags feestje met 
vooral veel Panhard (et Levassor), mooi weer, muziek, 
drank en eten. En dat allemaal rond een vriendenclub. 
Dit jaar gingen we met een select gezelschap langs 
binnenwegen naar Sandaucourt. Eerste stop langs bij 
Polle, Hanne en Noah Piot en daar overnachten 

(supersfeervol en 
gezellig). Tweede dag 
naar Sandaucourt en 
mijn cadeau 
overhandigd aan 
Matthieu en Marie-
Claude: een Solex 
5000 snorfiets met de 
kleine wieltjes. Het 
gaat te ver om alle 
auto’s te noemen die 
hier stonden, maar 
hier toch enkele: een 
fraaie Dyna Z cabrio-
let dans son jus, de 
sans-soupapes van 
Guy Loos (waarvan 
Peter Breed een 
motor heeft her-
steld), een schitte-
rende blauwe Arista 
met injectiemotor 
, een fraai gerestau-
reerd prototype van 
Georges Irat ‘Voiture 

du Bled’, de blauwe CD van Jelle Bethlehem natuurlijk, 
een Panhard 24 met hydropneumatisch onderstel en 
interieur van een GSA (!) en alle auto’s van de Cognets in 
en om het kasteel in de tuin en in schuren weggestopt. We 
kunnen op een bijeenkomst plaatjes laten zien en 
vertellen wat er allemaal te zien was… 

Peter Drijver 
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Met de 
Panhards 
naar  
Sandaucourt
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‘PANHARD & CITROËN un mariage de 
raison?’ 
Yann Le Lay - Bernard Vermeylen, uitgeverij Citrovisie.nl 
 
Peter Drijver over een prachtige nieuwe publicatie over 
een bijzondere periode van de Panhard-geschiedenis! 
 
Thijs van der Zanden van uitgeverij Citrovisie heeft 
afgelopen decennium een verbijsterende reeks boeken 
uitgebracht over Citroën: de GS, de ‘kleintjes’, de CX, de 
BX, de Axel/Oltcit en meer. Boeken gebaseerd op gedegen 
archiefonderzoek met scoops van protoypes en ontwerp-
studies. Groot was de verrassing dat deze Citroën-minded 
uitgeverij bereid was een boek uit te geven dat als 
onderwerp heeft de stapsgewijze overname en uitdoving 
van de Panhard personenauto’s. Het schrijversduo Le Lay 
en Vermeylen hebben een hele reeks boeken en artikelen 
geproduceerd over ons merk en deze laatste editie stelt 
allesbehalve teleur. Het boek leidt de Citroën-fan beknopt 
in in de geschiedenis van ons merk van 1891 tot 1955 en 
staat daarbij stil bij de totstandkoming van de na-oorlogse 

modellen. Aan de ene kant is een belangrijk deel van de 
ontwikkeling en productie van de 24 in de schijnwerpers 
gezet –zoals eerder in beknopte vorm in een al lang 
uitverkocht boek ‘le Panhard 24 de mon pere’ heeft 
gestaan. Aan de andere kant wordt uitgebreid 
uiteengezet waarom Citroën Panhard heeft ingelijfd als 
productiefaciliteit voor de 2CV bestel en Ami 6, hoe 
Citroën de greep op het bedrijf verstevigde door het 
modellenaanbod te verkleinen en de ‘middenklasser’ PL 
17  en Dyna Z uit te faseren ten behoeve van een nieuwe 
Citroën: het ’Type F’ dat jammerlijk sneuvelde voordat het 
in productie ging. 
Le Lay en Vermeylen lichten in het boek voor de 
aandachtige lezer nieuwe tipjes op van sluiers die de 
raadselen rond ons merk omgeven. We lezen hier voor 
het eerst welk model de redactie van Auto-Journal 
publiceerde met een spionage tekening van Serge Bellu. 
We lezen voor het eerst ontstaan en ondergang van de 
Panhard CD met zijn productieproblemen en de 
raadselachtige 6 ‘gedemonteerde’ exemplaren, de onwil 
van Citroën-dealers om het Panhard-programma aan te 
bieden in hun showrooms tussen eend, Ami en DS. 
Tenslotte lezen we hoe de technische- en ontwerp staf 
van Panhard is ondergebracht bij de veel grotere en veel 
anoniemer werkende afdelingen van Citroën. 
Het boek ‘PANHARD & CITROËN un mariage de raison?’ is 
een must have vanwege de fraaie (nieuwe!) plaatjes, een 
must read hoewel de tekst in het Frans is en er binnenkort 
een losse Engelse vertaling komt. Een boek dat 
verhelderend kan zijn voor de één om de Citroën GS beter 
te kunnen begrijpen, voor de ander om nog eens te 
overdenken of Panhard met zijn kleine productie-
capaciteit en kleine technische basis wel überhaupt kans 
op overleven had. 
 
Peter Drijver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAGUAR E-TYPE MET 
24 CT LAMPEN 
Je verwacht het niet meteen in een auto, 
die in alle opzichten het tegengestelde is 
van de Panhard 24CT, maar hij bestaat echt: 
een Jaguar E-type met de koplampunits van 
de mooiste Panhard. Dat was toch echt wel 
een knappe nouveauté destijds: de 
carrosseriebouwer Pichon-Parat in Sens had 
ze in 1961 al mogen gebruiken voor een 
speciale DS-uitvoering; de 24CT was nog 
niet eens op de markt. Topdesigner 
Raymond Loewy vond dat kennelijk zo 
geslaagd, dat hij voor zichzelf een 
gepersonificeerde E-type liet bouwen met 
onze vertrouwde koplampunits. Best een 
aardige variant, zullen we maar zeggen. 
Geen idee of die nog bestaat. Maar in de 
Panhard 24 staan de koplampunits toch het

       
            

mooist!     JM 
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RIPL 2022: ÄLMHULT ZWEDEN 
Onze tweede Zweedse correspondent Peter Drijver met 
zijn verslag van het Zweden-avontuur! 
 
Eigenlijk zou het Rassemblement International Panhard et 
Levassor Zweden gehouden worden in 2020, maar COVID 
gooide roet in het eten. Op het laatste moment werd alles 
afgezegd, de Zweedse Panhardclub had gelukkig goede 
afspraken gemaakt met de betreffende hotels zodat er 
geen financiële strop ontstond. In 2021 zou het 
Rassemblement bij Mulhouse worden georganiseerd door 
de grootste Franse club, de DCPL. Dat Rassembelement 
zou in het teken staan van 130 jaar Panhard et Levassor 
1891-2021. Maar ook die bijeenkomst moest op het 
laatste moment worden afgezegd vanwege COVID 
lockdowns. De Zweedse club zat niet bij de pakken neer, 
maar blies het programma van 2020 nieuw leven in voor 
2021…. ze ververste de afspraken met hoteliers en 
locaties en werd gelukkig overal verwelkomd. En 
zodoende vertrokken vanuit Frankrijk, Duitsland, 
Luxemburg, Noorwegen, Finland, België en Nederland dus 
een 35 tal Panhards en plusminus 50 equipes richting 
Zweden… 
 
Vanuit Nederland vertrokken we 27 juli richting 
Travemünde om met de boot de overstek naar Malmø te 
maken. Verzamelplek was de uitspanning ‘het Engelse 
Werk’ bij Zwolle. Saskia Vogel kwam er met de trein 
naartoe om verder mee te rijden met Kaj Breed in zijn 
zwart rode Dyna X. Peter en Jolanda Breed waren present 
met de grijze Sans Soupapes achterop de CX tekkel –die 
ze in Kiel bij Christoph Blaue zouden laten staan. Dagmar 
Ottevangers verbaasde iedereen door met Henks –nu 

club-auto aan te komen rijden. Rob en Corrie van der Rol 
waren er met hun blauwe Z1, Frits Kampinga en Inge 
kwamen met hun kersverse Z1 met Tigre motor, Eric 
Heemskerk en Betty hadden bij gebrek aan rijdende 
Panhard hun VW camper meegenomen, Siewert Pilon had 
zijn schitterende Junior cabriolet en Frans van Thor en Ada 
waren er met een heel gewone auto bij. O en ik was alleen 
(Mieke had nog een week extra werk in Utrecht) met de 
PL17 Tigre… 
 
In Duitsland voor Bremen had Peter Breed een leuk klein 
hotel gevonden waar we Franek Zwonarz en Chris met 
hun 24CT/GS motor ontmoetten plus Tom Zwonarz en 
Saskia van Straelen met een aanhanger waarop de fraaie 
d’Ieteren Junior cabriolet. Daags erna naar Travemünde 
waar de enige autopech onderweg bestond uit een vuiltje 
in de verdeler van Dagmar. Dat had Peter breed zo 
gevonden. Na een etentje in een havenrestaurant waar 
we Frank van Nieuwkerk en Jacob de Boer troffen in de 
rode Dyna X cabriolet konden we alle de boot op… 
 
Onder weg in Zweden hadden we een hele dag om van 
Malmø naar Älmhult te rijden –Peter Breed had een 
mooie route langs binnenwegen bedacht en we gingen bij 
kennissen van Jolanda langs die op het strand stonden 
met hun camper. Omdat de VW koppeling in mijn PL17 
Tigre steeds meer slipte  bedacht Peter Breed een truuk 
door ringen tijdelijk tussen motor en koppelingshuis in te 
klemmen. Grotere afstand betekent meer ruimte omde 
drukgroep de frictieschijf in te laten klemmen. 
Eenmaal in Älmhult bleek de Zweedse club onderdak te 
hebben gevonden in het IKEA hotel, naast het IKEA 
museum in de stad waar Ingvar Kamprad ooit zijn eerste 
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meubelwinkel opende. Joannes met zijn Veritas, Wim en 
Mija Boers met hun Tom Barquette, Iwan de Scheemaeker 
en Pascale met hun grijze Junior, Christoph Blaue met zijn 
faux-cabrioilet sans soupapes, Manfred Fritz met een net 
gerestaureerde Dyna X,: een fijn weerzien met allemaal 
vrienden kortom. 
Vanaf dat moment werden alle Panhard vrienden –100 
mensen, 35 Panhards– verwend. In het schitterende weer 
was een deel van het parkeerterrein voor de Panhards en 
de club had een drietal specials meegenomen: een 
roadster sportauto op Dyna X basis, een Veritas coup[é (te 
koop!) en een kopie van de eerste Panhard uit 1891 –maar 
dan gebouwd dor een Zweed die fde auto voorzag van een 
ingenieus aangepaste Dyna X motor en versnellingsbak! 
Het middagprogramma bestond verder uit Zweedse 
specialiteiten en volksdans. 
Daags erna een rit naar een fraai landgoed aan een meer 
met de tuinen van Råshult –de tuinen van botanist 
Linnaeus. 
Met Peter Breed heb ik vanwege het blijven slippen van 
de koppeling besloten de motor uit- en in te bouwen om 
de frictieschijf te vervangen –dat bleken we in twee uur te 
kunnen. De rest van de dag brachten we  door in een 
schitterend landgoedcomplex waar eens een staal– en 
meubelfabriek was geweest, Huseby Bruk. Op zondag ging 
de rondrit langs schitterende kleine weggetjes naar het 
Smålander elandpark –wat veel leuker was dan het klinkt. 
Elanden zijn niet alleen enorm groot, het zijn zeer 
vriendelijke –en in het park– tamme dieren die graag een 
takje komen opeten dat je voor hun neus houdt. Op de 
terug weg had Frits problemen met zijn benzinepomp 
(drie keer omgewisseld –totdat bleek dat er een reepje kit 
in zijn benzineleiding was gezogen… een electrisch 
bandenpompje van Eckhardt Schorleder bracht 
uitkomst!). Ander probleempje: Erics VW bus had een 
zwaar lekkende wielremcylinder achter maar Eric en Betty 
konden fijn meerijden met andere Panhards... 
Eind van de dag strandde ik met de PL17 Tigre: een ‘duur 
geluid’ kwam uit de motor en trekkracht was weg. Ingvar 
en Mia reden met hun aanhanger de auto naar het IKEA 
hotel terug. Via de ANWB dan maar repatriëren? *). 
Het galadiner was weer top verzorgd en Benjamin 
Clappier als voorzitter van de Federatie van Panhard clubs 
dankte namens de 100 bezoekers en de Federatie het 
organisatiecomité van de Panhardklubben. Clappier 
reikte de bokaal symbolisch uit aan Claudio Sassi van de 
Club Italiano Panhard, die volgend jaar in Novara Italia het 
RIPL organiseert. In 2024 is België aan de beurt en in 
2025… Nederland!  Het kleine team van Mia en Peter 
Lindskiöld, Per Westin en Bo Bjerkborn hebben veel werk 
geleverd met een verzorgd en verrassend weekend. Het 
weer hielp ook mee zo merkte Peter Lindskiöld snedig op: 
in 2020 toen het niet doorging bleek het geplande 
weekend volop te hebben geregend! 
 
Peter Drijver 
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IN MEMORIAM 

In het blad van de Ami-club, las ik dat voormalig clublid André van de Water is overleden. 
In de jaren 90/00 een van de trouwste medesleutelaars aan de Dreux-auto, al moest hij 
daarvoor helemaal uit Much, onder Keulen komen. Hij nam eens alle plaatwerk van de 
Dreuxmobiel (behalve het dak) mee naar de Bondsrepubliek en liet alles op zijn kosten 
spuiten. Hij vroeg me eens mee naar Zuid-Frankrijk om een 24CT te kopen, tevergeefs, 
maar in Sète zaten we wel aan de oesters. Maar hij kon ook een chagrijnige mopperkont 
zijn, met een neiging om alle auto’s die hij kocht meteen uit elkaar te halen, en die 
vervolgens nooit meer aan de praat te krijgen. Zo ook de nette 24CT die hij uiteindelijk 
vond. Zodat hij eindigde een enorme verzameling Panhard plaatwerk en andere 
onderdelen. De laatste jaren hoorden we weinig meer van hem. Ons medeleven gaat uit 
naar Julia.  

       JM 

Mooie tijden: André (r) sleutelt aan de 
Dreuxmobiel in 2001, met Frank Keuls, 
die ook al niet meer bij ons is. 

FERRARI’S BEWONDERING VOOR DE PANHARD TWEECILINDER 

Dit alleraardigste plaatje verscheen op Facebook. Je ziet 
Enzo denken “Waarom heb ik 12 cilinders nodig als 
Panhard met 2 tienmaal Le Mans kan winnen?” Toch 

zagen we hierna geen Ferrari’s met onze flattwin op de 
markt komen. Het wat, waar en waarom van de foto is de 
redactie niet bekend. Wie weet hier het fijne van?
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      EEN DERDE DYNA VERITAS IN NEDERLAND! 
 
De Dyna Veritas is een bijzonder autootje want er zijn 
tussen 1950 en 1953 maar 176 cabriolets gebouwd en 10 
coupés. Daarvan zijn er in totaal nog 15 bekend waarvan 
nu 8 in rijdbare toestand. 
 
Het leuke aan de Dyna Veritas is dat het een Duitse auto 
is van het merk Veritas waarbij gebruik werd gemaakt van 
het mechaniek van de Franse Panhard Dyna X. De 
carrosserie en afbouw werd gedaan door de firma Baur in 
Stuttgart. De firma Veritas bouwde na de oorlog sport en 
renwagens op basis van de BMW 328 techniek. Deze 
haalden toen goede resultaten in races. Een van de 
vroegere medewerkers van Veritas zei later: We wonnen 
niet omdat we zo goed waren maar omdat de anderen 
slechter waren. Na een paar jaar is Veritas dan ook 
verdwenen  
 
De Dyna Veritas was een poging om ook in het kleine 
segment  een leuke auto op de markt brengen. Maar deze 
was erg duur en duurder dan bijvoorbeeld de VW 
Karmann cabriolet. Vandaar de korte tijd en het geringe 
aantal dat is geproduceerd.  
 
Ik kocht de mijne in 1970 voor 150 gulden. Ik was nog 
student reed ik in een 2 CV, later in een AMI 6. Mijn vader 
had deze auto’s ook uitgebreid gehad. In die tijd was ik 
ook erg geïnteresseerd in het merk Panhard. Dus daarom 
vond ik het een leuke aankoop.  
 
Ik werd lid van de Panhardclub en tot mijn verbazing was 
er in 1971 nog een te koop bij Baron Taets van Amerongen 
in Wassenaar. Daar ben ik toen samen met de vriend waar 
ik de auto van had gekocht gaan kijken. We hadden 
gedacht dat we in Wassenaar een huis zouden aantreffen 
met een oprijlaan waar je de derde versnelling makkelijk 
zou halen, maar het was een gewoon huis in een wijk. Ook 
een gewone meneer met een hobby in oude auto’s. Hij 
repareerde o.a. Aston Martins. Buiten stond een slechte 
Dyna Veritas onder een zeil vol met Panhard onderdelen.  

 

 
Hij vroeg er 250 gulden voor. Dat vond ik nogal veel voor 
een student met alleen maar een plekje in een 
boerenschuur voor zijn eigen wrakke Dyna Veritas. 
 
Rond 1984 werd ik benaderd door een zekere Thijs Bakker 
uit Hilversum. Hij kwam aanrijden in een Jaguar E-type en 
vertelde dat hij lang geleden de Dyna Veritas uit 
Wassenaar had gekocht en daar nu mee aan de gang wilde 
gaan. Hij had uitgebreide ervaring als plaatwerker, dus dat 
moest wel gaan lukken. Ondertussen was ik bezig met 
mijn eigen Dyna Veritas. Het meeste las- en plaatwerk had 
ik achter de rug en hij vond het goed werk. Volgens hem
was ik al een heel eind met restauratie terwijl ik vond dat 
ik nog niet op de helft was. Mijn auto was klaar in 1987.  
 

 
In 2007 kwam Henry Wissing met het idee dat we met dit 
autootje de 1000 Miglia moesten gaan rijden. Tot onze 
verrassing werden we in 2008 en ook in 2009, 2011 en 
2013 geselecteerd voor deelname met ons 
speelgoedautootje tussen de Ferrari `s, Maserati `s en 
ander duur spul. Tijdens deze ritten kwamen we in contact 
met de Nederlandse verzamelaar Andries Jans, Zijn zoon 
reed met een Veritas RS. Een open sportwagen met BMW 
328 techniek. Hij vond ons autootje leuk. Hij zei tegen 
Evert Louwman: Kijk die Collette toch eens rijden met zijn 
2 cilinder. Zo’n ding wil ook wel hebben. Vervolgens heeft 
bij de Duitse Veritas verzamelaar Braun een oranje Dyna 
Veritas gekocht die hij helemaal perfect heeft 
gerestaureerd. De tweede gerestaureerde Dyna Veritas 
dus in Nederland. 
 
Pas rond 2010 werd ik opnieuw door Thijs Bakker
benaderd. Hij wilde samen met een tweetal Poolse 
plaatwerkers naar mijn auto kijken voor een aantal 
details. Het was een gezellige ontmoeting. We bleken 
twee mannen te zijn die beiden een stuk ouder waren 
geworden. 
 

Advertentie in de Panhard Koerier van 1971 
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Ruim een jaar geleden werd ik gebeld door Patrick van 
Herwaarden. Van hem vernam ik dat Thijs Bakker was 

overleden dat zijn baas Rijk Vos de klassieke auto’s van 
hem had aangekocht waaronder de Dyna Veritas. Deze 
auto was ondertussen mooi gerestaureerd. Alleen de 
cabrioletkap en de bekleding ontbraken nog en ook een 
aantal details. Samen zijn ze bij mij op bezoek geweest om 
de afmetingen van de cabrioletkap op te meten en de 
omtrek van de achterruit over te nemen. Deze had ik zelf 
35 jaar geleden al eens overgenomen van de auto van de 
heer Braun. Klein wereldje.  
 
Op 11 juni ben ik met mijn eigen Dyna Veritas naar Weesp 
gereden waar de auto van Rijk Vos staat. Ondertussen is 
deze voorzien van een prachtige 2 laags cabrioletkap en 

een heel mooi interieur. We hebben beide auto’s naast 
elkaar gezet in de showroom om foto’s van dit duo te 
maken. Leuk zo’n derde gerestaureerde Dyna Veritas in 
Nederland. Best grappig want van de auto’s in goede 
toestand of gerestaureerd zijn er maar drie in Frankrijk. 
Eigenlijk maar 2,5 want, één er van is niet helemaal 
compleet. Er is er één in Polen en maar één in Duitsland. 
Dus deze keer is Nederland kampioen.  
 

Joannes Collette 

De auto van Andries Jans in opbouw 

Zeer mooi interieur 
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Bespiegelingen over een 
onzinnig accessoire ofwel 
RAKET MET HARDTOP deel 2 

Voor Panhardisten is deze discussie nauwelijks relevant: voor 
de paar cabriolets, die Panhard zelf na de oorlog produceerde, 
zijn nooit hardtops te geleverd. Pas toen René Bonnet de D.B 
Le Mans bedacht, werd voor het eerst de hardtop als accessoire 
voor onze flattwin aangeboden. In de jaren 60 was er vrijwel 
geen sprake van een tweede auto. De cabriolet was ook in de 
wintermaanden het voertuig voor woon-werk verkeer en de 
boodschappen. Dan is het cabrioletkapje toch vrij donker van 
binnen en het uitzicht beperkt. Voor de aerodynamica is het 
ook gunstig; dat is voor de gemiddelde Floride-rijder niet zo’n 
argument, maar voor D.B ligt dat natuurlijk anders. Anno 2022 
zijn hardtops nauwelijks nog gewild. Volgens Don P. zijn het zijn 
onhandige sta-in-de-wegs in de garage, cabrio’s zijn nu 
eenmaal  hebbedingetjes waarmee je alleen rijdt met mooi 
weer en zeker geen woon-werkverkeer in de winter. Zo stond 
er, toen mijn garagiste Ferry met zijn bedrijfje stopte, nog een 
prima Floride-hardtopje op de vliering. Maar niemand wilde 
het hebben, de Renaultclub had er zelfs nog een paar in het 
magazijn staan die niemand wilde. Dus heeft Don gelijk. 

Maar in de sixties had D.B zelfs twee verschillende hardtops. Ze 
kostten zo’n 1.700 ffr; ongeveer 10% van de prijs van de auto. 
Zonder en mèt zijraampjes. Na de scheiding van Deutsch en 
Bonnet ontwierp Jacques Hubert natuurlijk ook voor de R.B. 
Missile een elegant winterkapje. Toen ik mijn exemplaar kocht, 
in 1997, zat die er jammer genoeg niet bij.  

In Koerier 159 van 17 maart 2009 staat het wonderlijke verhaal 
van de vervaardiging in Polen van 7 hardtops voor de René 
Bonnet Missile, waaronder eentje voor mijn eigen auto. Het 
halfzusje van de D.B Le Mans is een prachtig karretje mits de 
kap naar beneden is. Maar sluiten we het kapje, dan ziet het er 
echt niet uit. Een soort hoge kinderwagen; vandaar mijn volhar-
dendheid. De Missile werd destijds zelfs als coupé verkocht. De 
Missiles die René Bonnet inschreef in een aantal rallyes waren 
er mee uitgerust, voor stroomlijn en comfort. Kortom, zo’n 
topje hoort er gewoon bij.  

Vanaf 2009 lag dit kleinood dus 12 jaar ongebruikt en onaf-
gewerkt in mijn garage. Inmiddels zag ik op Facebook dat 
enkele Franse afnemers hun hardtops inmiddels keurig hadden 
afgebouwd en op hun Missiles geplaatst! Dan gaat het toch 
heel erg kriebelen. Ondertussen pensionado, tijd genoeg, dus 
aan de slag! Maar hoe maak je die vast aan de koets? Aan de 
voorzijde ligt dat voor de hand, de softtop zit daar immers ook 
vast. Het dunne polyester moet daar flink buigen om goed aan 
te sluiten op de dakrand. Die is nu flink verstevigd met 
aluminium strips. Voor de bevestiging aan de achterzijde heb ik 
veel hardtops bekeken maar geen twee dezelfde oplossingen 
gezien. Telkens bricolage met bekende Franse slag. Probleem is 
dat de ingeklapte cabrioletkap een handige bevestiging flink in 
de weg zit. Na een hoop gepieker en geschets heb ik wat
rubbers en een paar vergrendelingen besteld in de hoop die 
passend te kunnen maken. Dat lukt pas als Joannes komt

Claude Bonnet, zoon van René, plaatst met een medewerker de nieuwe 
hardtop voorzichtig op een D.B Le Mans 

D.B Le Mans Grand Luxe: hardtop met zijruitjes achter 

Job done. 
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assisteren, die heeft natuurlijk kappen-ervaring met de Veritas. 
Met wat las- en paswerk lukt dat wonderwel! Na vergeefse 
pogingen het ding zelf met spuitbussen op kleur te brengen 
maakt (niet langer Ferry, maar) Vincent Coster in Nuenen het 
topje in exact de goede kleur, en wordt het plexiglas ruitje 
vlekkeloos erin gezet door Tom, van Carwin, voor een fles wijn. 
Hemeltje er in geplakt, paneeltjes voor de binnenbekleding en 
Klaar is Kees! Het ziet er prachtig uit, precies zoals de 
publiciteitsfoto’s uit 1962! Wel moet ik de garage compleet 
herindelen om een handige opslagplek te maken. Maar zoals 
Peter Drijver opmerkte: de Missile is eindelijk AF! 
       JM 

 

René Bonnet Missile, persfoto uit 1962 

J.P.Beltoise in Missile met hardtop, Rallye du Routes du Nord  1963 

Advertentie D.B Le Mans uit 1961 

KAPJE VOOR KEES   

De D.B Le Mans van Kees Kersten heeft geen 
hardtop, maar is inmiddels voorzien van een keurig 
softtopje; systeem André Ranc, bij bekleding Marcel 
Kuijpers, Kerkrade. 

Het resultaat! 
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DE MICHELINES, PANHARD 
EN MEER…. 

 

Veel Panhardisten weten dat er ooit treinen reden met 
Panhard motoren, maar details ontbraken. Jaco de Boer 
ging dat dus maar eens uitzoeken. De resultaten van zijn 
zoektocht, aangevuld met gegevens van jullie 
webmaster zijn in onderstaand artikel samengevat. Let 
ook op de links naar een paar hele interessante filmpjes. 

De auto in het railvervoer, periode 1900 – 1940 
Pas toen het vervoer over rails in veel delen van de wereld 
al lang ingeburgerd was, startte in het laatste decennium 

van de negentiende eeuw de ontwikkeling van de auto 
met een benzine motor. Die ontwikkeling ging stormachtig 
en hier en daar ontstond zelfs de idee dat het wegvervoer, 
de automobiel dus, het railverkeer zou kunnen vervangen. 
Deze Michelin poster uit 1905 is daar helder over. 

Maar al gauw bleek dat het rail-
en het wegvervoer ieder hun 
eigen voor- en nadelen hadden. 
Het was dus niet onlogisch dat 
vanaf dat moment, geprobeerd 
werd de beide systemen te 
combineren. Zo ontstonden er 
treinen met autotechniek en 
‘auto’s’ die over de treinrails 
reden. De Fransen noemden dat 
een ‘auto-rail’, de Engelsen 
hielden het op ‘motorrail’. Deze 
voertuigen reden met normale 
spoorwielen over rails en werden 
aangedreven een automotor . 

Deze auto-rails waren heel 
aantrekkelijk voor de spoorweg 
maatschappijen omdat ze, klein, 
relatief goedkoop en heel 
geschikt waren voor lokaal 
openbaar vervoer van personen. 
Een stoomlocomotief (beman-
ning twee personen) met een 
aangehangen personenwagon 
was veel duurder. Na de Eerste 
Wereldoorlog zette deze ontwik-
keling sterk door, er kwamen 
steeds meer auto-rails. 

 

In 1929 bemerkte André Michelin 
dat hij vanwege het lawaai en het 
schudden niet kon slapen in de 
slaaptrein van Parijs naar Cannes, 

waar zijn weekendverblijf stond. Hij verordonneerde 
daarop de fabricage van een trein op luchtbanden en dat 
werd de ‘pneu-rail’. Een ‘train au pantoufles’, die in de 
volksmond al snel omgedoopt werd tot ‘Micheline’,
De Michelines, waarvan uiteindelijk bijna vijftien 
verschillende typen het licht zouden zien, werden in 
Frankrijk geduchte concurrenten van de conventionele 
autorail. Ze hebben vanwege hun geringe draagvermogen
echter nooit kunnen concurreren met normale treinen, 
terwijl dat nu juist het doel van André Michelin was. 
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Hierboven een, niet op de website gepubliceerde foto van 
één van de vele typen Michelines. Het hele artikel past 
niet in dit blad en daarom, ga voor veel meer informatie 
over het onderwerp naar het artikel op de website en 
vind daar ook voor de fantastische filmpjes, deels 
historische filmpjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tik de volgende toverspreuk in op uw internetbrowser 
https://www.panhardclub.nl/de-michelines-met-
panhardmotoren/ of ga gewoon op de website via de 
menu’s  ‘Onze auto’s en Buitenbeentjes naar dit echt heel 
interessante artikel. 

     Ries Kruidenier 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Veilingen 
Het was weer een woelig veilingseizoen! Bijna 3 ton voor een 745 cc DB racer met palmares, dat is toch wel spectaculair! 
En ruim 26 mille voor een 24CT is ook geen kattepis; misschien ook onze Dreux-racer maar eens aanbieden!  
Artcurial Retromobile maart 22 

1954 Monomille ex-Bernard Consten    19.072  

1936 P&L Dynamic X77 berline     33.376 

Aguttes Paris Neuilly 26 juni 22 

1964 Panhard 24CT eerste serie:     26.320 

1965 Panhard PL17 Break:      19.550 

1965 Panhard PL17 cabriolet:     59.360 

1964 CD Panhard nr 208:      77.000 

1960 D.B Le Mans met hardtop:     37.500 

1957 D.B HBR Le Mans racer nr 916/924  palmares:           283.560 

Démouville 13 juli 22 

Panhard PL 17b Relmax, or -         1.540 
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LE MANS CLASSIC 2022 
 
Een geweldig evenement met 8000 klassieke auto’s en 
700 op het circuit. Ook met heel veel Panhard en DB! 
 
Samen met mijn vriend Peter van Voorthuysen ben ik er 
vanaf 2012 iedere 2 jaar naar toe geweest. In 2020 ging 
het evenement niet door vanwege de corona situatie. 
Misschien was het daarom dit jaar extra druk. Iedereen 
had er weer zin in. 
 
Al die jaren rijden we er met de Dyna Veritas naar toe. Dan 
kan ik op het middenveld parkeren bij de DB club. Dit jaar 
was ik was ik wat luier en zijn we met mijn Peugeot 504  
cabrio gegaan. Wel comfortabeler maar je valt veel 
minder op met zo’n auto. We hadden tickets voor 2020. 
Dus maar een mail gestuurd of deze nog geldig waren of 
dat we nieuwe tickets zouden krijgen. Nee, de tickets van 
2020 waren gewoon geldig. Fijn dat dit ook klopte toen 
we bij de ingang stonden. Je weet maar nooit in dit mooie 
land. Dat was dus een meevaller. 
 
De eerste dag besteden we meestal aan een bezoek aan 
de paddocks. Je moet er een speciale toegangskaart voor 
hebben, maar dat is meer dan de moeite waard. Je kunt 
er alle auto’s van dichtbij bekijken, die meedoen met de 
races. Van heel veel bijzondere auto’s staat er soms een 
hele rij, zoals Bugatti’s, vooroorlogse Bentley’s, Talbot’s, 
Riley’s, Alfa’s, Lagonda ect. Ook auto’s met een kleiner 
vermogen zoals de vele DB’s die meededen.  

 
Bij nummer 55 
werd nog even 
een motor 
gewisseld. 
 
Je ziet ook 
enkelingen zoals 
een Saabje 3 
cilinder 2 takt die 
luid gillend over de baan ging, moedig tussen het 
zwaardere geweld. Verder Jowet Jupiter, DKW Monza en 
ander leuk speelgoed.  
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Er zijn races in 6 verschillende klassen. Iedere race duurt 
geen 24 uur maar 1 uur. Wel met een verplichte wisseling 
van rijders. Plateau 1 is voor de vooroorlogse auto’s zoals 
de Bugatti’s, de Bentley’s en de Talbots. Ook met deze 
auto’s wordt volop gas gegeven. In Plateau 2 vind je onder 
meer de DB’s. Die moeten dan rijden tegen Jaguar D types 
en ander snel spul maar ook tegen Renault 4. Deze 
laatsten deden goed hun best. Soms sneller dan de DBs. 
Maar het zijn opgevoerde versies met een 900 cc motor. 
maar vielen uiteindelijk allemaal uit. Daarna komen 
plateau 3 tm 6. Plateau 6 gaat tot 1981 met veel Porsche, 
Lola, March etc. Zelf vind ik de eerste plateau’s het leukst. 
 
De resultaten van de races binnen zijn recent toegestuurd. 
In plateau 2 waar de meest DB’ s reden was de winnaar 
een Jaguar D type. Deze reed ook ongelooflijk hard. Daar 
kom je met je DB’ tje natuurlijk niet in de buurt. Maar leuk 
dat er ook uitslagen waren van de “Index de 
Performance”. Dat was steeds de klasse waar de Panhards 
vaak winnaar waren. Dit jaar werd deze in plateau 2 
gewonnen door een Renault 4 CV. Jammer voor de DB’s. 
In plateau 3 gingen de eerste en de tweede prijs naar twee 

Lotus Elites. Maar de derde prijs ging naar  nr. 50, een CD 
uit 1963. Toch nog een mooie prijs voor Panhard. 
 
Drie vrienden van mij waren ook naar Le Mans gekomen. 
Ze stonden met hun camper en tentjes op de camping. Zij 
hadden een plekje gevonden vlak naast het circuit. De 
baan ligt daar achter een dijkje. Ze gingen vaak met hun 
campingstoeltje op deze dijk zitten om naar de voorbij 
racende auto’s te kijken, ook tot diep in de avond. Op een 
geven moment stopte er een DB met problemen aan de 
linker kant van de baan. De baancommissarissen kwamen 
aanrennen om de auto naar de kant te duwen. Maar de 

coureur trok zich er niets 
van aan. Hij deed de 
motorkap open en 
rommelde wat in het 
vooronder en bij het 
voorwiel. Deed de 
motorkap weer dicht en 
ronkte weer weg. Dat is 
het echte werk. Veel 
leuker dan al die Porsches 
en Ferrari ’s. 
 
Naast de races zijn er ook 
enorm veel auto’s op het 
middenveld opgesteld. 
Heel veel stands ook van 
merken als Mercedes, 
BMW, Ferrari etc. Verder
was er een heel groot veld 
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met DB ’s  en andere van Panhard afgeleide auto’s zoals 
coupé ’s van Allemano. Een prachtig gezicht van al die 
types DB die ooit hebben meegereden. 
 

Naast Panhard was er natuurlijk voor iedere smaak wat 
te zien. Weinig auto’s van voor de oorlog. Maar wat te 
denken van een aantal auto’s van het merk Rolland 
Pilain? 
 
Naast al dit drukke en lawaaierige vertier was er ook een 
veiling van Artcurial. Heel veel dure en minder dure 
auto’s. Heel bijzonder was de veiling van een 23 tal auto’s 
die pas geleden zijn aangetroffen in een verlaten boer-
derij: de Collection Pierre Héron. Allemaal auto’s die 
jarenlang in schuren hebben gestaan. Bijna allemaal 
compleet, maar waar de tijd ook zijn best op heeft 
gedaan. Grote Franse merken zoals Talbot, Delage, 
Delahay, Hotchkiss, Salmson. Geen Panhards overigens. 
Fantastisch om deze verzameling te zien. Je zult maar 
ergens de schuurdeuren open doen en zo’n collectie 
aantreffen. Ze zijn voor grote bedragen verkocht. Zie de 
website van Artcurial. 
 
De laatste avond hadden we samen met mijn vrienden 
afgesproken op de camping. We zaten met z’n vijven 
naast elkaar op het dijkje op campingstoeltjes te kijken 
naar de races. Toen het donkerder werd gingen de 
koplampen aan. Mooi dat voorbij scheurend geweld. Even 
waan je je bij de races in 1950, 1960 of een andere tijd. 
Net waar je zin in hebt.  

Joannes Collette 

Deze 1950 Delahaye 135M Luxe Chapron 
cabriolet deed € 85.000 exclusief kosten. 
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We weten veel van 
klassieke auto’s, omdat 
we er zelf ook in rijden.

KUI2805_ADV_Klassiekers_210x297_05_GW.indd   1 20/02/2020   18:39
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 Indien onbestelbaar retour: Engelsbergenstraat 26, 5616 JC Eindhoven 

www.editoo.nl
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info@panhard.nl 
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