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OMSLAG
Een schitterende omslagfoto van Ruud Kreil
met zijn dochter op haar trouwdag voor, u
raadt het al, zijn Panhard. Dat was in 2018.
In deze Koerier doet Ruud verslag van zijn
Panhard-leven!

VAN DE REDACTIE
De meteoroligische lente
begint; na dagen vol zon-
neschijn begint het te
sneeuwen. Dan maar
even niet naar buiten met
de Panhard. Dank Ruud

Kreil, voor je leuke bijdrage en mooie foto's!
Beloond met een coverplaat! Dank ook aan
webmaster Ries met een bijzondere bijdrage
over ons aller Peter Breed. Zijn praktische
tips maken onze Panhards nog bruikbaarder
ik het moderne fileverkeer. De obscure
Voiture du Bled komt opnieuw ter sprak:
Joannes vertaalde een artikel uit Rétroviseur.
Peter Drijver over de 123Ignition en Cees

Visser probeert ChatbotGPT, wat wil je nog
meer! En ja, de regionale dagbladen besteed-
den flink aandacht aan onze Panhards, we
worden nog beroemd...Uit ons Engelse
zusterblad Panoramique verslagen van
London-Brighton en een Junior op Oulton
Park. En Atrcurial veilde een leuke D.B.
Nogmaals nodigen we iedereen uit om een
bijdrage aan de Koerier te leveren, zodat het
niet iedere keer spannend is of we de 24
pagina's gevuld krijgen. Met zo'n bijzonder
gezelschap van techneuten, artistiekelingen,
designers en schrijvers kan dat toch geen
probleem zijn.  Jaap
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VOORZITTER
Onze hobby vergrijst. Voor iedereen die al

een tijdje in het oldtimer-
wereldje rondloopt, is
het zichtbaar: je komt
veelal oude bekenden tegen
en zelden nieuwe, laat
staan jonge gezichten.
Het beeld is echter niet

alleen maar negatief. Zo waren er op de
Rétromobile dit jaar een opvallend aantal
jongere mensen en best veel jonge kinderen.
Er zijn dan ook steeds meer ‘youngtimers’
uit de 80-er en zelfs 90-er jaren te zien op
dit soort beurzen en dat trekt natuurlijk ook
een ander, jonger publiek aan.

Panhard heeft helaas nooit de kans gehad om
auto’s te produceren die nu youngtimers
waren geweest, maar wij weten dat onze
auto’s bijzonder en ook nog eens betaalbaar
zijn. Vergeleken met veel andere autoclubs
prijzen we ons gelukkig om het feit dat we
best vaak nieuwe gezichten mogen begroe-
ten; het ledenaantal schommelt al een aantal
jaren stabiel rond de 165.
Nieuwe leden zijn belangrijk voor iedere
vereniging en moeten zich welkom voelen.
Spreek daarom eens een nieuw gezicht aan
op een van onze bijeenkomsten of praat-
avonden. Dat leidt vaak tot leuke gesprekken
en uiteindelijk daar gaat het daar om!

Panhard       2       Koerier



EEN GOEDBEZOCHTE ALV 

 

Op vrijdag 17 februari hielden we in Nieuwegein onze 
Algemene Ledenvergadering. Voor ruim 30 aanwezigen 
legde het bestuur verantwoording af voor het gevoerde 
beleid. Het werd een gezellige avond met veel goed 
nieuws, zoals het aankondiging van een Lustrumfeest op 
6 mei, voorgenomen workshops (ook voor dummies), een 
ongekend groot ledental (165) tegen de vergrijzing in en 
vlekkeloos financieel- en onderdelenbeleid, aldus de des-
betreffende commissieleden. Enige zorg geeft wel het 
verwachte stoppen van zowel Joël Brunel als Alain Lauf-
fenburger als leveranciers van onderdelen. Het ereleden-
beleid uit het verleden zorgde voor enige hilariteit; 
Joannes kan nu zijn contributie niet meer kwijt. De korting 
op de contributie voor automatische afschrijvingen 
vervalt. Een van de clubauto’s is min of meer verkocht aan 
het nieuwe automuseum Visscher Classique in Buren. 
Onze website, de Koerier, de Facebookpagina en ons 
Youtube-kanaal, zij floreren als nooit tevoren. Met al dat 
succes, en bij gebrek aan tegenkandidaten, was 
herverkiezing van het bestuur een makkie. Nieuw was de 
première van het huisorkest Les Dynamics, een initiatief 
van Erik de Jonge dat voor een feestelijk Frans sfeertje 
zorgde. De imponerende bas-sax van Erik, het Getz-geluid 
van Joannes, Jaaps verfrissende banjo en de solide basis 
en regie van virtuoos Hans geeft een extra dynamiek aan 
de ALV. En er schijnt een viool in aantocht te zijn… Enig 
kritiekpuntje was dat het wel wat laat werd, zeker voor de 
noordelijke afgevaardigden. Gezellig was het. Wat een 
leuke club!      JM 
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PANHARD Z1 DOOR DE JAREN HEEN
Dat rijmt! Een mooie persoonlijke bijdrage met 
heerlijke foto’s (zie ook de omslag) van zijn 
dochters bruiloft in 2018. Ontzettend bedankt 
Ruud! 

Beste clubleden, 

Dit jaar heb ik de Dyna Z1 29 jaar in bezit. Een redelijk 
aantal clubleden zullen mij en de auto dus wel kennen, 
maar velen wellicht ook niet. Tijd om het e.e.a. over de 
auto te vertellen, waarbij ik geprobeerd heb alles zoveel 
mogelijk chronologisch aan te geven. 

Waarom eigenlijk Panhard? Dat is eigenlijk een beeld 
gevangen uit mijn jeugd. Als jochie van nog geen 10 
speelde ik al met Dinky-Toys en Matchbox autootjes als 
een DS 19. Op de een of andere manier spraken die 
modellen mij wel aan. We woonden in een dorp (Nieuwe-
Amstel, later Amstelveen) het was einde jaren 60 en op 
een of andere dag liep ik met mijn vader door het dorp en 
passeerde er een vreemde auto. Rokend en met een flink 
portie lawaai. Dat beeld heeft mij nooit meer los gelaten. 

De jaren verstreken en koud 18 jaar had ik mijn rijbewijs 
op zak. Ik was de Panhard niet vergeten, maar wist 

inmiddels wel dat die auto’s vrij fragiel waren. De 
buurman aan de overkant deed zijn oude Peugeot 504 van 
de hand en die nam ik over. Dat was een 69-er, dus een 
vroege. Maar in de vervolgjaren bleef de Panhard knagen. 
Nu stond er bij mijn vader in de straat een zwarte 24 CT al 
jaren stil. Stoute schoenen aan en aan de bel getrokken. 
Ja, die was wel te koop. Ik bood 1000 gulden, voor mij een 
heel bedrag, maar de eigenaar (later begreep ik dat dit dhr 
Baanders was) wilde 2000. Ik liet de auto dan ook 
schieten. Na enige tijd belde pa mij op met de melding dat 
de zwarte 24 met veel geknal aan de gang was gebracht 
en verkocht was. Er ging weer wat tijd voorbij en opeens 
zag ik een donkerrode PL17 zomaar langs de weg te koop 
staan. Uitgestapt en als een indiaan om de auto gelopen. 
Het bleek een Relmax uit eind 1963 te zijn. De eigenaar 
woonde in Voorschoten, dus niet te ver van mijn 
woonplaats Zoetermeer. De proefrit was gauw geregeld, 
maar tijdens die rit gaf de auto de geest. 

Dat drukte mij weer met de neus op de feiten, maar de 
sensatie van die rit overviel mij. Kort na die rit kwam er 
opeens een koopwoning voorbij en liet ik de PL17 
schieten. Die koopwoning ging uiteindelijk niet door, 
terwijl de PL17 toen al verkocht was. 
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Na enige tijd las ik in AM Klassiek een advertentie van een 
te koop staande Dyna Z1. De auto stond in een soort loods 
van een houtzagerij in Dordrecht. Afspraak gemaakt en ik 
er heen. Om me te behoeden voor te veel enthousiasme 
nam ik mijn vrouw mee. De afspraak was op een 
parkeerplaats en vanuit daar reed de eigenaar (een 
handelaar in MG’s) ons voor naar de loods. De deur ging 
open en het doek werd eraf getrokken. Toen wist ik het 
eigenlijk al. Ook mijn vrouw was enthousiast en dat 
maakte het dus makkelijk. De Z1 stond al 3 jaar stil, maar 
zag er verder goed uit. De koop werd gesloten onder de 
voorwaarde dat de auto rijdend werd gemaakt met een 
geldige apk. Dat rijdend maken duurde overigens een 
aantal maanden. De remmen zaten vast en waren om een 
of andere reden niet simpel te vervangen. De eigenaar 
was ook geen clublid, dus moest deze elders aan 
onderdelen komen. 

In november 1994 was de auto eindelijk klaar en ik ging ik 
‘m ophalen. Het was een doordeweekse avond en donker 
en druilerig weer. Niet echt geschikte omstandigheden 
voor een 1e ontspannen rit naar huis. Maar het ging goed 
en was ik de trotse eigenaar van een Dyna Z1.  

De dagen en weken erna reed ik voorzichtig in de buurt 
wat ritjes. Rustig, wat wennend de auto leren kennen. 
Toen dat zover was, vond ik het tijd voor een wat langere 
rit. Zo kwam het dat de familie in februari 1995 het plan 
opvatte naar tante in Hengelo te gaan. Een kleine 200 km. 
De Z1 had (en heeft) nog een Avialex benzinekachel, maar 
die was afgekoppeld. Zodoende zaten vrouw en dochter 
goed ingepakt met dekens op voor- en achterbank. Een 
echt blije indruk maakte mijn vrouw niet. De heenreis ging 
goed. Er wachtte ons een rijke Indische maaltijd en ook de 
nodige biertjes, want we bleven toch slapen. De terugreis 
was een ander verhaal. In de ochtend vertrokken wij en 
bleek dat er sneeuw op komst was. Nou, we zien het wel. 
Ter hoogte van Apeldoorn begon de auto wat in te 
houden en te sputteren. Dat werd steeds erger tot de 
motor er helemaal mee stopte. En zo rolde we op de 
vluchtstrook tot stilstand. De Panhardkennis reikte niet 
veel verder dan; het is een 2-cilinder en luchtkoeling. Wat 

er dus aan schortte was mij een raadsel. Wegenwacht 
gebeld en die constateerde een losgetrilde rechter 
cilinder. Dit kon niet ter plaatse gerepareerd worden en 
dus werd er een takel geregeld.
Niet veel later zaten wij in een warme cabine met 
achterop een heen en weer deinende Z1. Even verderop 
begon het flink te sneeuwen en een beetje een gevoel 
van: waar zijn we voor gespaard gebleven? Na veilig thuis 
te zijn gekomen, belde ik enige dagen later 1 van de vorige 
eigenaren van de Z1 en die was bereidt naar de cilinder te 
kijken. Dat bleek erg mee te vallen. Van de 4 
cilinderbouten waren er 2 afgescheurd en die werden 
vervangen. De Dyna heeft het eigenlijk vanaf toen een 
aantal jaren goed gedaan. In 1996 zijn we naar het Int.
Panhard evenement in Duitsland- Kemnade geweest. Op 
1 dag heen en weer toch een kleine 600 km. Ik heb daar 
gefilmd met een oude camera en zal eens kijken of ik dat 
op een schijf kan branden. Wat zijn de hoogtepunten 
geweest? 

Weer een jaar later in 1997 werd mij gevraagd de Z1 af te 
staan voor de AutoRai. Het was een jubileumeditie en 
men wilde een overzichtstentoonstelling van modellen
die een wezenlijke bijdrage hadden geleverd aan de 
automobielindustrie. De auto werd met een truck 
opgehaald en stond een week of 2 op de RAI. 

Het 2e hoogtepunt was veel verder. In 2011 wilde ik een 
keer met de Z1 naar Frankrijk. We planden een stadje 
onder Reims. Circa 40 km voor aankomst gaf de motor de 
geest. 
Een afgebroken klep van de linker cilinder, zo bleek later. 
Ook nu de ANWB gebeld en al snel kwam de depannage 
en werd de auto naar het plaatsje Rethel gesleept. Daar 
zou deze weer opgehaald worden voor transport naar 
Nederland. Wijzelf zochten een hotelletje in Reims en 
gingen de volgende dag met de TGV terug naar huis. 

Toen de auto terug was, kwam ik er al snel achter dat de 
klep was afgebroken. Bij een Belgisch clublid in 
Luxemburg vond ik een cilinder en van Wim Boers ontving 
ik een telefoontje dat hij 2 hagelnieuwe zuigers had. 
Inmiddels had weer een ander Belgisch clublid (Franek  
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Zwonarz) aangegeven bereidt te zijn de motor met de 
nieuwe zuigers en cilinder onder handen te nemen en 
zodoende demonteerde ik de motor en toog naar zijn 
woonplaats. Het was inmiddels wel maart 2013. Franek 
heeft alles weer gemaakt zoals het hoorde en kon ik de 
motor weer inbouwen. Dat was een bijzonder moment.  

Het 3e hoogtepunt: Het was 2017 en ik zat met mijn 
oudste dochter ergens aan de koffie en zij kondigde haar 
voorgenomen huwelijk aan. Daarbij gaf zij mij een kaart 
waarin zij de Panhard als trouwauto vroeg. Een hele eer 
die ik graag accepteerde. De grote dag was 19 mei 2018 
en dus moest ik de remmen uit elkaar halen, want die 
zaten vast en er moest natuurlijk flink gepoetst worden. 
De dag voor het huwelijk sliepen wij allen in vd Valk 
Vianen, een dag later was de plechtigheid in Kasteel 
Duurstede, zo’n 20 km verderop.  

Goed, de dag van het huwelijk: daar zat ze dan, in vol 
ornaat naast mij, helemaal opgemaakt, mooi haar en een 
pracht van een jurk. Dan gaat er toch aardig wat door je 
heen.  

Nu is het zo dat als je daar bij het hotel wegrijdt, je meteen 
de oprit neemt naar de A2. En die gaat omhoog. Met een 
nog niet warme motor was dat wel even een momentje. 
Maar alles ging goed en korte tijd later reden we Wijk bij 
Duurstede binnen waar bij de bloemist het bloemstuk 
voor op de motorkap klaarlag. Toen reden we het terrein 
van het kasteel op en begeleidde ik mijn dochter naar haar 
toekomstige man. Het weggeven dus. Hoewel dat redelijk 
symbolisch is, voelt dat niet zo en kwam het brok al snel 
richting de keel. Een pracht van een bruiloft en ook de 
terugreis een dag later ging goed. Hoewel: Toen ik thuis 
kwam en de auto de garage in wilde duwen, bleek er een 
rem wat vast te zitten. But who cares? 

 

Natuurlijk heb ik door de jaren heen flink wat clubritten 
en andere oldtimerritten gemaakt. Maar de boven-
staande 3 zijn mijn “top 3”. In de afgelopen 5 jaar heb ik 
een oude Kreidler (1971) op de kop getikt en merk dat het 
rijden daarmee ook heel leuk is. En heeft een kameraad 
een oude Visa gekocht waar af en toe naar omgekeken 
wordt. In die 5 jaar zijn er maar zo’n 500 km’s met de Z1 
verreden. Maar hij is er nog en hoe langer in het bezit, hoe 
nauwer de band lijkt te worden. Binnenkort moet de oude 
benzine eruit, de remmen weer uit elkaar en heeft het 
linker voorwiel wat speling. Dat laatste weet ik niet op te 
lossen, dus ga wel eens her en der wat vragen. Nu vergeet 
ik bijna een ander hoogtepunt: Onze kleindochter van 2,5 
heb ik 2 maanden geleden achter het stuur gezet en wat 
kiekjes genomen. (Voor een volgend artikel?-red) 

Gewoon voor later. Net als onze beide dochters vroeger.
Soms lijkt de tijd echt stil te staan. 

Ruud Kreil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIP HAN VENNINK 
Op 23 december overleed, in Laren, Han Vennink. Hij was 
een van de Panhardisten van het eerste uur en een 
enthousiast clublid. We herinneren ons zijn innemende 
gezelschap en wensen de familie veel sterkte met dit 
verlies. Zoon Arnold zet gelukkig met de Junior de 
Panhardtraditie voort! 
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PANHARD SPEKTAKEL OP OULTON PARK 

In PK nr 209 berichte Pierre Peters al over de succesvolle 
Junior, met de door hem geprepareerde 954 cc-motor, die 
eerst niet mee mocht doen met de Engelse historische 
competitie. Daar geldt een minimum van 1300 cc en men 
verwachtte dat hij met zo’n klein motortje een rijdende 
chicane zou vormen op de baan. Uiteindelijk, na een 
demonstratie, werd hij toch toegelaten. Paul McDougal 
schreef de auto in voor de HSCC Grifftihs Trophy op 30 juli 
2022, voor auto’s uit de periode 1947-1961 met 

trommelremmen. De Panhard stal de show! En dan zit de 
compressor er nog niet eens op! Ons Engelse zusterblad 
Panoramique schreef erover: Het werd een succesvol 
weekend voor Paul met een eerste plaats in de klasse tot 
1100 cc, en een vijfde plaats overall achter veel krachtiger 
racers. Coureur Ryan Morgan dreef de Junior tot het 
uiterste en maakte het de grotere wagens heel moeilijk!
Heerlijk toch, David tegen Goliath! Dat maakt ons merk 
nog leuker.      JM

 

 

Op Youtube is een filmpje te zien: https://www.youtube.com/watch?v=bKzt_PACX18 
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EEN “JEEP” MET PANHARD MOTOR:  

DE VOITURE DU BLED 
Opnieuw een stukje over deze exotische Panhard! 
Van onze speciale correspondent Joannes. 

Matthieu Cognet uit Sandaucourt in de Vogezen is een 
groot verzamelaar van alles wat Panhard is of wat met 
Panhard te maken heeft. Naast personenwagens, allerlei 
sportwagens met Panhard mechaniek heeft hij ook 
tractoren, driewieler bestelwagens, motorfietsen en ook 
een aantal terreinwagens. In het blad Rétroviseur van 
december 2022 staat een uitgebreid verhaal over een 
terreinwagen: de Voiture du Bled. Deze wordt aan-
gedreven door een Panhard motor. Een heel lang verhaal, 
wat te lang voor de Koerier. Maar misschien toch wel leuk 
om te weten wie er dit keer een Panhard motor wilde 
toepassen. Daarom heb ik maar een samenvatting 
gemaakt voor de Koerier.  
 

Na de 2e wereldoorlog bestond het materieel van het 
Franse leger vrijwel alleen uit Amerikaanse surplus. Denk 
aan Jeep, Dodge en GMC. De Franse autoproducenten 
werden daarom in 1947 opgeroepen om een prototype te 
ontwikkelen als Franse vervanger van de Amerikaanse 
Jeep. De meeste producenten hadden wel wat anders aan 
hun hoofd zo direct na de oorlog. Verder gaf het z.g. plan 
Pons nogal wat beperkingen wat betreft de beschik-
baarheid van grondstoffen, zoals staal, zeker voor de 

kleine fabrikanten zoals Panhard en anderen. Uiteindelijk 
regeerden Mathis, Delahay en Peugeot op de oproep met 
prototypes. Mathis en zeker Peugeot kwamen te laat met 
hun prototypes. Een van de redenen dat het Franse leger 
koos voor de Delahaye VLR (Véhicule Leger de 
Reconnaissance). Deze werd vanaf 1951 geproduceerd. 
Hij lijkt erg veel op de Amerikaanse Jeep. Maar toch waren 
er een aantal aanpassingen doorgevoerd zoals 
onafhankelijke wielophanging. Deze oplossing leverde 
naast andere zaken in de praktijk veel problemen op. Er 
werden daardoor maar een kleine 10,000 stuks 
geproduceerd.  
 
Ondertussen waren ook anderen aan de slag gegaan met 
het ontwikkelen van een lichte terreinwagen voor het 
leger. De Compagnie des Moteurs Dommartin 
ontwikkelde in 1947 samen met de ontwerper Emile Petit 
een prototype van een kleine compacte terreinwagen. 
Emile had zijn sporen verdiend bij Salmson. Als motor 
werd de motorfietsmotor gebruikt van Gnome et Rhôme, 
een 2 cilinder 804cc boxer. Voor het leger een bekende 
motor, want tijdens de oorlog zat deze in motorfietsen 
met zijspan van het leger.  
 

 
George Irat, bekend van de voorwiel aangedreven 
sportwagens van voor de oorlog, raakte geïnteresseerd in 
de ontwikkeling van deze kleine terreinwagen. (Zie ook 
Koerier 211- red). In 1950 werd een prototype getoond 
met de 611 cc motor van de Panhard Dyna X. Ook hier zat 
de motor achterin en dreef de achterwielen aan via een 3 
versnellingsbak met hoge en lage gearing. De bestuurder 
zat in het midden voorin met 2 plaatsen achter. Het 
autootje kon een helling van 40% bestijgen en had een 
maximum snelheid van 80 km/u.  
 
In 1953 werd een verbeterde versie getoond gebruik 
makend van de 750 cc Panhard motor die toen 
beschikbaar kwam voor de Dyna X. Ook werd een amfibie 
versie ontwikkeld. In 1954 werden er uitgebreide testen 
uitgevoerd met de “Voiture du Bled” in allerlei terrein-
situaties. Resultaat van de technische commissie van het 
leger: remmen onvoldoende, olie lek bij de motor, te 
fragile voortrein en vering. Samengevat: Leuke 
capaciteiten, maar slechter dan de Amerikaanse Jeep. 
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Uiteindelijk zijn er alleen maar prototypes gemaakt. 
Hoeveel weet niemand maar Matthieu Cognet heeft er 
een aantal en één er van is perfect gerestaureerd door 
Giullaume  Louis. Deze konden we vorig jaar in Sandau-
court bewonderen. Allemaal heel erg leuk geprobeerd 
met de Panhard motor maar helaas zonder commercieel 
succes. Het valt niet mee om iets nieuws in de markt te 
zetten. Jammer. 

 
Bij de test in Rétroviseur viel het vriendelijke gepruttel van 
de Panhard motor achter je rug nogal op. Dit deed me 
denken aan de pantserwagen die Panhard heeft gemaakt 
met de 4 cilinder boxer motor. Als de vijand zo’n ding in 
de verte achter een heuvel hoorde aankomen, dan zou 
niemand verwachten dat er een pantserwagen aankwam. 
Als je hem dan zag dan moest je waarschijnlijk vreselijk 
lachen. Dan kan geen serieus ding zijn met dat gepruttel. 
Een zeer gevaarlijke en verrassende pantserwagen dus 
door dat vriendelijke Panhard gepruttel.  
 
Joannes Collette. 

 
 

Panhard       9       Koerier



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEES GOES DIGITAL: CHATBOT GPT 
 
Cees Visser las een stukje in de krant 
over deze nieuwe chatbot waarmee 
scholieren makkelijk een scriptie 
zouden kunnen schrijven. Cees’ 
opdracht aan ChatGPT: beschrijf de 
introductie van de Panhard 24. 
Hieronder volgt de tekst die Cees vervolgens 
gesuggereerd kreeg. In het krantenartikel werd benadrukt 
dat je wel kennis van zaken moet hebben over het 
onderwerp om te kunnen controleren of het stuk een 
beetje klopt.   
 
Dit is het resultaat: 

‘De Panhard 24 is een compacte auto die werd 
geproduceerd door het Franse automerk Panhard. De auto 
werd in de jaren 50 en 60 geproduceerd en was populair 
vanwege zijn kleine formaat en efficiënte prestaties. Het 
was een populaire keuze voor stadsrijders vanwege zijn 
compactheid en wendbaarheid. De auto was verkrijgbaar 
in verschillende versies, waaronder een coupé en een 
cabriolet. De introductie van de Panhard 24 was een 
belangrijk moment in de geschiedenis van het Franse 
automerk, omdat het de eerste auto was die na de Tweede 
Wereldoorlog werd geproduceerd.´ 
 
Fascinerend en verwarrend: u bent gewaarschuwd!

ZUINIG OP P&L ERFGOED?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panhard & Levassor, Dolce & Gabbana, twee merken van 
luxe artikelen. Maar dan bijna een eeuw ertussen! 
Functieveranderingen op de Avenue Montaigne nummer 
54 in Parijs. Ooit stonden hierbinnen de Panoramiques en 
Dynamiques te glanzen. Het PL-logo trots boven de 
ingang. En de het woord “Teste”. De monumenten-
commissie heeft kennelijk nooit groen licht gegeven om 
de fraaie Art Deco-gevel te slopen. Benieuwd hoe vaak er 
verbouwingen hebben plaatsgevonden en hoe al die 
gevels eruit hebben gezien! Minder voorzichtig waren ze 
met de symmetrische in- en uitgang van de originele 
garage aan weerszijden van de showroom. De architecten 
van de meest recente verbouwing (Fresh architectures) 
hebben ervoor gekozen de monumentale pui te omlijsten 
met een welhaast abstract patroon van witte noppen met 
grote glazen vensters. Ik vind het wel een geslaagde 

vondst. Maar hoe zal het er over 10 jaar uit zien? Over 
smaak valt niet te twisten, maar ik ben benieuwd hoe 
Peter Drijver hier tegenaan kijkt! Zullen we D & G vragen 
om het PL logo weer terug te plaatsen, met de letters DG
dan maar?                                    JM
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LONDON-BRIGHTON 
We besteden in de Koerier niet zoveel aandacht aan wat 
eigenlijk de glorietijd van ons merk is: de beginperiode van 
het automobilisme. Een artikel in ons Engelse zusterblad 
Panoramique vormt een mooie aanleiding, namelijk over 
de beroemde jaarlijkse rit voor zeer oude auto’s, van vóór 
1905, en leidend van Londen naar Brighton.  

In 2022 werd die, op 6 november, verreden onder typisch 
Britse weersomstandigheden: stromende regen. Dat 
weerhield de sportieve Britten niet om met maar liefst 7 
Panhard & Levassors aan de start te komen, harts-
tochtelijk toegejuicht door de leden van de P&L Club GB, 
die met PL 17 en 24 CT langs de weg stonden. Tim Dickson 
in zijn 1902 P&L was het minst fortuinlijk. Een, naar later 
bleek, onnozel losgeschoten kabeltje noopten tot 
uitvallen na 18 mijl en 6 uur in de regen….   JM  

Tim Scott in een 2 cilinder P&L uit 1902 
Shelden Marne in een 4 cilinder P&L uit 1902 

Tim Dickson’s 2 cilinder P&L uit 1902 in de regen 

Jonathan Procter in een 2 cilinder P&L uit 1898 Ken Barley in een 10 pk P&L uit 1903 

Stuart Gray 
in een 4 
cilinder P&L 
uit 1900.  

De Stanley 
Stoom-
wagen zat 
even 
zonder 
brandstof. 

Shane Houlihan in een 1902 4 cilinder 
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OP BEZOEK BIJ ONZE PANHARDSPECIALISTEN 
Een speciale bijdrage van Ries Kruidenier op bezoek bij onze technische 

Nederlandse Panhard-experts! 

Veel leden van onze club onderhouden zelf hun Panhard(s) en 
schrikken er niet voor terug om zelf kleine modificaties aan te brengen, 
maar het grote werk dat laten de meesten toch graag over aan een van 
onze specialisten. In deze serie artikelen gaan we op bezoek bij die 
specialisten om te zien wat zij voor de Panhardist kunnen betekenen. 
Als eerste bezoeken we Peter Breed in zijn garage in Heemskerk. 

Peter Breed 
De nu drieënzestigjarige Peter Breed groeide op 
onder de rook van de IJmuidense hoogovens, waar 
ook zijn vader werkte. Peter was enige van de drie 
kinderen Breed die van jongs af aan zijn vader hielp 
bij zijn hobby/bijverdienste, het repareren van oude 
auto’s. Dat waren veelal Panhards die tegen het 
einde van hun levensloop voor weinig geld gekocht, 
opgeknapt en weer verkocht werden. Zo was Peter al 
een ervaren sleutelaar voordat hij op de technische 
school terecht kwam. Die school was niet zijn ding en 
al snel ging Peter bij een garage werken en 
specialiseerde hij zich daar verder. Op vieren-
twintigjarige leeftijd vond hij dat hij op eigen benen 
kon staan en begon zelf het Panhard garagebedrijf 
dat hij nu, 30 jaar later nog steeds bestiert. 

 

Garage Breed 

De garage is als enige in Nederland gespecialiseerd 
in Panhards. Jaarlijks komen er zo’n vijf 
vooroorlogse- en enkele tientallen naoorlogse 
Panhards voorbij. Verder worden er ook auto’s van 
alle andere merken onderhouden, gerepareerd en/of 
gekeurd. Tot zover klinkt het als een redelijk  

 

standaard verhaal. Maar vergis je niet in deze garage
gebeuren bijzondere dingen, zoals bijvoorbeeld: 

 even in een winternacht op en neer naar
Reims rijden om daar de motor van een
Panhard Dyna Z1, die aan de Wintertrail mee
deed, te vervangen 

 eigen vervoer van auto’s met een zelfge-
bouwde oprijwagen op basis van een Citroën
CX 

 het succesvol reviseren van onderstaande
lang ingeslapen vooroorlogse Panhard Sans
Soupapes dieselmotor (Knight); dit is nu de
enige lopende motor van dit type ter wereld 

 het regelmatig repareren van Franse Sans
Soupapes motoren, omdat het daar kennelijk
niet (zo goed?) mogelijk is… 
 

Onderdelen 
 
De levering van Panhard onderdelen is, omdat de
productie van de auto’s in 1967 gestaakt werd, een
speciaal geval. Er is in Nederland weliswaar een
clubmagazijn voor onderdelen, maar dat is voorna-
melijk gericht op de kleinere verbruiksartikelen.
Grotere onderdelen zijn daar, als zij al leverbaar zijn,
vaak ook behoorlijk gesleten. Peter Breed ziet hier
mogelijkheden, en zijn winkel met naar nieuw
gereviseerde draaiende onderdelen is inmiddels in
opbouw. Al weer jaren geleden begon hij met de
gedachte ‘maak nieuw van oud’ aan de revisie van
(naoorlogse) krukassen. Zijn methode bestaat uit het
afslijpen van de kruktappen, waarna er bussen om de
kruktappen heen gekrompen worden. De zo
‘vernieuwde’ krukas kan op zijn beurt ooit later
opnieuw ‘vernieuwd’ worden. Inmiddels is in de
praktijk gebleken dat deze methode solide krukassen
oplevert. 

                                                             Peter in zijn kantoortje 

Garage Breed, de twee bruggen zijn bezet 
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 Krukassen zijn nu op omruilbasis verkrijgbaar, 
de oude inleveren, € 1.750 betalen en een 
vernieuwde krukas mee naar huis! Lever je 
geen oude in, dan wordt de rekening € 2.250. 

 Cilinderbussen voor de vooroorlogse Sans 
Soupapes motoren zijn niet meer verkrijgbaar 
en alleen in Roemenië schijnt nog iemand te 
zijn die dergelijke bussen kan maken. Peter 
heeft daarom voorzichtig een productie gestart 
en hoopt binnen niet al te lange tijd ook zulke 
bussen te kunnen leveren. De kostprijs van de 
bussen, zo’n € 1.500, zal wellicht een 
probleem worden. 

 Andere gereviseerde onderdelen, met name 
voor de boxermotoren, worden net als 
krukassen  geleverd op omruilbasis. Hierbij 
valt te denken aan complete trommel- en 
schijfremmen, naven, fusees, versnellings-
bakken, cilinders met zuigers etc. 

 Een webshop voor al die onderdelen is nog in 
voorbereiding en daarin zal ook een door 
Peter op de Panhards aangepaste 123-
ontsteking te vinden zijn! 

Onderhoud 

Jaarlijkse de kleppen stellen is volgens Peter
absoluut noodzakelijk, een complete beurt is beter en
dat kun je ook zelf doen. Laat je het doen bij Peter
dan kost je dat € 250,- en daarvoor worden dan
natuurlijk ook de kleppen gesteld. 

 

Modificaties i.v.m. huidig verkeer,
files, moderne olie en benzine etc  

Het verkeer is erg veranderd sinds de productie van
de laatste Panhard en ook zijn er producten op de
markt gekomen die toen nog niet bestonden.
Originaliteit is natuurlijk belangrijk, maar moeten we
onze Panhards toch niet wat aanpassen? Peter geeft
antwoord op onze vragen. 

De ‘Tekkel” met een Dyna X 

Panhard Sans Soupapes Dieselmotor uit 1929 

Deze Dynamic kwam voor een kapot drijfstanglager…. 
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Ries: Zouden we een oliefilter moeten inbouwen?  

Peter: De huidige motorolie is aanzienlijk beter dan 
die van een halve eeuw geledenen dat maakt de 
noodzaak van een oliefilter wat kleiner, maar een 
oliefilter is zonder meer aan te raden. 

Welke olie raad jij aan?  

Kroon olie 10W60, dat is 
een lekker dikke olie die 
goed bij onze auto’s past 
en gelijk voorkomt dat 
het irritante olielampje 
steeds knippert. 

Is een oliepomp met een 
hogere opbrengst aan te 
bevelen? 

Ja, zonder meer, maar 
maak het niet te gek; 
een pomp met een 
opbrengst van 1,7 x nominaal (zoals die van 
Lauffenberger) is voldoende. 

Om het olieverhaal afte maken: is een oliekoeler 
noodzakelijk? 

Mijn stelregel is dat de olietemperatuur van een 
Panhard in graden globaal gelijk is aan de snelheid 
van de auto in km/u. Rijd je dus 120 km/u reken dan 
op een olietemperatuur van om en nabij de 120°C en 
dat is eigenlijk al 20 °C te hoog. Een oliekoeler is dus 
zeker niet overbodig!  

Ik heb een elektrische brandstofpomp gemonteerd 
om ‘vapour lock’ te voorkomen. Vind jij zo’n pomp een 
aanrader?  

Nee, mijn ervaring is dat “vapour lock’ problemen 
meestal eigenlijk een oververhitte bobine zijn. 

Zou je een elektronische 
ontsteking moeten 
overwegen?  

De traditionele ontste-
king van de Panhards 
heeft twee in het oog 
springende eigenscha-
pen, een onevenredig 
hoog stroomgebruik bij 
lage toerentallen (file) en 
afnemende vonksterkte 
bij hoge toerentallen. Wil je in de file niet stil komen
staan met een oververhitte bobine, neem dan een
elektronische ontsteking. Maar neem dan wel een
echte, want het “Velleman-kitje’ garandeert eigenlijk
alleen minder slijtage van de contactpuntjes, de
temperatuur van de bobine zal er niet door zakken.  

En een wisselstroomdynamo? 

Een wisselstroomdynamo levert, in tegenstelling tot
zijn voorganger de gelijkstrommdynamo, al bij
staionair draaien voldoende stroom, dat is vooral in
de file een groot goed. Alleen daarom duft ik zo’n ding
aan te bevelen. 

Ik rijd al enige tijd naar tevredenheid mat een VW-
koppeling, hoe kijk jij daar tegenaan? 

Als ik een koppeling vervang komt er standaard een
VW diafragmakoppeling in, dat is zonder meer beter
dan de ouderwetse Panhard vingerkoppeling. 

Mijn 24 stuurt erg zwaar, is daar iets aan te doen? 

Verhoog de bandenspanning vóór tot 2,5 bar, de
band kan dat heel goed aan en zal in het midden
wellicht wat meer slijten, maar in de bochten rijd je
meer op de randen van het loopvlaken dat
compenseert het grotendeels. 

De verlichting van mijn Panhard is erg zwak, zijn
LED-lampen een oplossing? 

.. het lager van de Dynamic is inderdaad defect, 
maar de krukas blijkt inmiddels onrond 

Met deze bus wordt de krukas 
gerepareerd 

Deel van de voorraad vernieuwde onderdelen… 
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Ik heb zelf in mijn koplampen halogeenlampen 
gemonteerd. De LED-lampen gaven allemaal een 
fout lichtbeeld, misschien dat er ooit betere komen. 
Voor de andere klampen zijn LEDs als vervangers 
wel bruikbaar. 

Is siliconen remvloeistof (DOT 5.0) aan te raden? 

Jazeker, ik kan het iedereen aanbevelen en gebruik 
het zelf ook zoveel mogelijk.   

Ik rijd altijd op Euro 98/E10, moet ik toch voorzichtiger 
zijn?  

Er is in principe niets tegen E10 in een “moderne” 
Panhard, alle mogelijk gevoelige onderdelen zijn 
immers al lang vevangen door nieuwe, E10-
bestendige exemplaren. 

Ik heb zelf ooit NOS (nieuwe exemplaren uit oude 
voorraad) rubberen onderdelen in mijn 
hoofdremcilinder gemonteerd; ze bleken na korte tijd 
uiteen te vallen. Is dat een bekend item? 

Jazeker, ik monteer daarom uitsluitend moderne 
materialen, want dat spul uit oude voorraden is òf al 
over de houdbaarheidsdatum heen òf het is niet 
bestand tegen moderne benzine.  

We hebben met het besprokene een mooi verhaal 
voor de Panhardisten, heb je nog een laatste 
aanbeveling voor hen? 

Ja, je moet vooral genieten van je auto en er dus ook 
regelmatig mee gaan rijden. Laat hem niet de hele 
winter stilstaan, stilstand is zeker ook voor een auto 
achteruitgang, en er zijn ook dan voldoende mooie 
dagen om leuke ritten te maken! 

Ries Kruidenier 

    

Een VW diafragma-koppeling in Panhard-sferen… 

Remonderdelen zowel als complete remmen 

Peter met een lade nieuwe zuigers 
 

Dank Ries, het is inderdaad de hoogste tijd om 
Peter eens in het zonnetje te zetten! We zijn trots 
op zo’n internationale corifee in onze club! Peter’s 
no-nonsence aanpak, zijn gortdroge humor en 
vooral zijn technisch vernuft en hulpvaardigheid 
zijn van onschatbare waarde. Als niemand het 
meer weet kun je altijd nog naar Peter, zo heb ik al 
meermalen ondervonden! De toekomst van 
Panhard lijkt in Heemskerk te liggen……                            
JM 

Remmen links en rechts niet gelijk te krijgen. Peter lost het op! 
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Deze advertentiepagina komt uit AutoVisie 9e jaargang nr 14 van 3 april 1964. Daar staat ook de roadtest in van de 24CT! 
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HET AD / ED DOET MET ONS MEE 
Je bent mediaredactie of je bent het niet; zowel Ries (7 
januari 2023) als Jaap (31 augustus 2022) kregen flink 
ruimte in de komkommertijd-kolommen van de regionale 
edities van het Algemeen Dagblad / Eindhovens Dagblad. 
Zo verspreiden we het Panhard-virus door het land! En 
nog geen vaccins bekend. Ook Joannes kwam aan de 

beurt (20 augustus 2022), maar dan 
vooral met zijn Renault Primastella 
1933, al kwam de Dyna Veritas 
natuurlijk ook ter sprake! 

    JM

 

Deze angstaanjagende 
advertentie komt uit 
De Auto van 1956 

 

Panhard       17       Koerier



D.B ANTEM 1951 

EEN SCHATTIG AUTOOTJE 
Oude race-D.Bs worden steeds serieuzer geld. 
Tenminste, waar het de barquettes en coaches 
betreft die Mille Miglia-waardig zijn! En dan natuurlijk 
ook nog over the top gerestaureerd. Onderstaande 
tekst is ontleend aan het verhaal in de veiling-
catalogus van Artcurial. 

Dit schattige autootje is ontworpen door Jean Antem 
"junior". De D.B Antem is geproduceerd in ongeveer 
twintig exemplaren. Geproduceerd in zeven een-
heden, heeft de barquette-variant, de racer, een 
100% aluminium koets, twee tankdoppen en heeft 
geen externe deurklinken. De D.B Antem toerwagens 
hebben een voorkant en deuren in plaatstaal, een 
voorruit waarvan het frame is gemaakt van 
lichtlegering, bumpers en een softtop. Merk op dat 
voor de motorkap aluminium gebruikt, net als de 
kofferbak en het achterzijde. 

Ze zijn uitgerust met een Panhard motor en 
versnellingsbak en een door D.B. ontwikkeld chassis, 
met een vierkante centrale balk. Dit exemplaar draagt 
chassisnummer 768. Het is nieuw geleverd op 7 
september 1951 in een " straat " configuratie aan de 
Portugese coureur José Emidio Da Silva uit 
Lissabon. Op 29 september 1951 debuteert zij op het 
circuit van Vila do Conde met nr. 12 en werd 5e 
overall. Op 16 maart 1952 is ze ingeschreven in de 
Rampa do Gradil, nog steeds in handen van dezelfde 
rijder, een evenement waar de equipe op de 22e 
plaats eindigt. Op 20 april rijdt Da Silva in de D.B de 
Vila do Conde Lente Rallye waar hij de categorie 
Tourisme wint. 

Op 25 mei ’52 staat de equipe klaar voor de Lisbon 
International Rallye met nummer 128, waar ze uitvalt. 
Op 26 juni 1953 rijdt José Emidio Da Silva op de 
Boavista Taça Cidade in Porto met nummer 19. Voor 
de gelegenheid is de auto ontdaan van een aantal 

elementen: de bumpers, voorruit, softtop en 
rolbeugels zijn verwijderd. Zo krijgt de auto op dit 
evenement een relatief brede platte voorruit. Deze 
optimale voorbereiding lijkt zijn vruchten af te werpen 
want de D.B wint de categorie 750 cm3 en eindigt als 
4e algemeen. Het avontuur van #768 in competitie 
gaat verder op 25 juli 1953 in de Monsanto Taça 
Cidade in Lissabon, waar zij deelneemt met nr. 33.  

 

Da Silva vormt een team met Peireira en eindigt als 
4e in de sportcategorie en 14e algemeen. In zijn 
naslagwerk "D.B 1932-1962" verwijst de historicus 
Alain Gaillard naar een deelname aan de Alba Grand 
Prix van 1953, maar ondanks bijzonder intensief 
onderzoek hebben we hierover geen aanvullende 
informatie gevonden. De palmarès van de D.B Antem 
#768 komen tot een einde in het seizoen 1954 als ze
deelneemt aan de Figueira Da Foz rally met nr. 10 en 
de Ronde van Portugal met nr. 38. Bij deze twee 
evenementen is de auto weer in zijn oorspronkelijke 
configuratie met zijn bumpers, voorruit en natuurlijk 
zijn softtop en rolbeugel. 

Op 26 augustus 1960 verandert de auto van eigenaar 
en wordt eigendom van Oquiles Dias Vieira, die ook 
in Lissabon woont. Op 11 december 1965 verandert 
zij opnieuw van eigenaar, ook in Lissabon. De koper 
is Louis Filipe Felhado Ferrerra. Na enkele decennia 
in de luwte verschijnt de auto in 2010 opnieuw nadat 
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PANHARD & LEVASSOR 
Van Hans Veenenbos ontvingen we deze foto’s van een 
mooie vooroorlogse 35 CV met Kellner carrosserie. Het 
schijnt dat deze 35 CV in 1923 0f 1924 aan Stokvis in 
Arnhem is geleverd. 
Hans zoekt oude foto’s van Delahayes in Nederland, hij 
heeft zelf twee cabriolets, en was blij verrast enkele foto’s 
aan te treffen in PK 205 (Erik de Jonge’s artikel). “Ik denk 
dat beide Delahayes een carrosserie van Pennock (Den 
Haag/Voorburg) hadden,”schrijft Hans. “Bij toeval, op 
zoek naar iets anders, stuitte ik op jullie Panhard Koerier. 
Wat een schitterend clubblad – mijn felicitaties met zo'n 
fraaie publicatie!” Dank Hans voor het compliment en 
voor de foto’s! 
 

 

ze een eerste restauratie heeft ondergaan. Nog 
steeds met behoud van de oorspronkelijke registratie, 
krijgt zij vervolgens een felrode kleur en wordt ze 
gepresenteerd in de wedstriid - configuratie, zoals het 
destijds te zien was op de Boavista Taça Cidade in 
Porto. 

Vervolgens wordt #768 opnieuw gerestaureerd, nu 
grondiger dan de eerste keer. Nog steeds in 
wedstrijd-configuratie, is ze opnieuw donkerrood 
gespoten, en krijgt ze weer N ° 19 van de Boavista 
Taça Cidade in Porto. De huidige eigenaar verwerft 
de D.B in deze staat in september 2019 op een 
veiling. Om de auto dichter bij zijn oorspronkelijke 
configuratie te brengen, is het nog nodig om een  
originele versnellingspook te monteren en de 
motorkap te voorzien van het juiste logo; meer 
conforme knipperlichten voor en vooral Panhard 
Dyna X84 achterremnaven en -trommels. Opgemerkt 
moet worden dat deze laatste ook werden gebruikt op 
de achteras van de D.B Racers 500 en Monomill. 
Deze historische auto wordt toegelaten voor de 
grootste internationale evenementen zoals Le Mans 
Classic, de Mille Miglia of de Tour Auto. 

Op de laatste Rétromobile in Parijs werd ze geveild 
door Artcurial. Er werd €107.280,- afgerekend. 
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123 ONTSTEKING OP DE PANHARD 
Exclusief voor de Panhard Koerier door onze ervarings-
deskundige Peter Drijver! 
 

Ooit mocht ik een paar weken een elektronische 
123Ignition ontsteking in een Ducellier verdelerhuis die 
Peter Breed had gemaakt lenen voor mijn 17 Break. De 
toenmalig eigenaar van 123Ignition wilde het electronisch 
binnenwerk wel leveren om Ducellier en SEV verdelers om 
te laten  bouwen voor Panhards Dyna/17. 
  
DE 123IGNITION VERDELER 
Het is een verdeler waarin niet alleen de stroom van de 
bobine wordt omgeleid naar de twee bougies waar 
waarvan de onderbreker volledig electronisch is en met 
behulp van een computerprogramma ‘gemapt’ kan 
worden. De verdeler kreeg ik met de instellingen van 
Peter mee en op een sleutelmiddag in Heemskerk 
vertelde ik iedereen mijn ervaringen. Grootste verschil 
was wel dat de verdeler nooit meer een arbeidsslag miste. 
Of het aan de verdeler lag weet ik niet maar op de weg 
naar huis draaide mijn motor bij Wassenaar in de soep en 
op één cilinder haalde ik kruipend mijn garage. Niettemin 
is het concept van een elektronische én programmeer-
bare verdeler interessant: inderdaad helemaal niet nodig 
maar interessant. En we doen dit voor de hobby hè.  

Er zijn nogal wat mogelijkheden om je ontsteking te 
veranderen of te verbeteren. Een greep. 
1. Reviseer je verdeler (nieuw lagerbusje en spelingsvrij 

asje, check de centrifugaal-vervroeging voor 
standaardmotoren onderin de verdeler, check of de 
drukdoos van de vacuümvervroeging nog werkt en 
monteer een nieuw en niet te slap slangetje naar de 
carburateur). Prima oplossing. 

2. Monteer nieuwe contactpunten en stel de afstand 
zorgvuldig in. 

3. Monteer een nieuwe bobine een kies er één die je 
ook met elektronische ontsteking kunt gebruiken. 
Bijvoorbeeld Marelli BAEQ056. 

4. Wanneer je elektronische transistor-onderbreker 
monteert zal je je puntjes nooit meer hoeven te 
vervangen omdat ze niet meer inbranden maar 
alleen de transistor schakelen. Controleren moet je 
ze nog wel omdat de onderbrekernok kan slijten 
(koop New Old Stock met slijtvaster fiber nokjes). 

5. Elektronische ontsteking maak je eenvoudig met een 
Velleman kitje van nog geen € 20,-  en een passende 
bobine. Dubbele elektronische ontsteking maakte ik 
in de 24BT, de 17break en PL17 Tigre met twee 
Velleman kitjes en twee dubbele Facet of Marelli 
bobines voor Fiat 126 of van Dynatek motorfietsen. 

6. Koop een door Hugue Dannenmuller gereviseerde 
verdeler waarin opto-elektronische onderbreker met 
HAL sensor zit. Makkelijk op tijd te stellen en geen 
slijtage op je onderbrekernok meer en nog slechts 
van de rotor die de vonk verdeelt in de verdelerkap. 

De 123Ignition verdeler met USB aansluiting onder een dop. Met de 
gele kabel kan tussen twee voorgeprogrammeerde instellingen 
worden geschakeld. Verdelerkap en rotor van Bosch voor DAF. 

In 2012 reviseerde Peter Breed een serie Ducellier en SEV verdelers 
met 123Ignition binnenwerk, gebaseerd op de tweecylinderversie 
die men ooit voor DAF en 2CV is gaan maken 
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7. Koop een 123Ignition elektronische verdeler die als 
extra heeft dat je de onderbreker kunt programme-
ren. Dan heb je bovendien een gloednieuwe 
spelingsvrije verdeler die zo in onze Panhard past*). 
Voor onze motoren is dat leuk maar niet nodig: 
hobby hè… 

 
USB/BLUETOOTH 
Zo kocht ik dus een 123Ignition verdeler voor Panhard die 
je over een USB aansluiting met een WINDOWS 
programma kan programmeren. Met een oude Apple 
laptop met WINDOWS kan ik die programmeren. De USB 
versie kan je twee programmastanden geven en met een 
schakelaar kan je daartussen wisselen… 
Een auto had Ik er echter niet voor want die reden al met 
dubbele ontstekingen en mechanische onderbrekers.  
Toen de TUNE+ versie uitkwam kocht ik die ook want die 
verdeler kan je over Bluetooth en je Apple of Android 
telefoon programmeren. Daarbij heeft die versie nog een 
aantal goodies: het dashboard op je telefoon geeft 
metertjes aan waar de tijd, de snelheid, het toerental, de 
accuspanning, de temperatuur in het verdelerhuis plùs de 
centrifugaal– en vacuümvervroeging is af te lezen… 
De grijze Dyna W2 Camionette reed mijn eerste 2500 
kilometer met een wrakke verdeler –maar toen zat er ook 
nog maar één werkende schokbreker onder. Na een reis 
naar Bretagne op en neer heb ik de 123-Ignition TUNE+ 
gemonteerd maar ik kreeg de afstelling niet voor elkaar. 
Het lukte me niet met de instellingen van Peter Breed en 
ook niet met de geduldige assistentie van Ries 
Kruidernier. En dus reed ik naar de landelijke 123-Ignition 
expert in Gouda: Leen APK. 
 
ONTSTEKING 
Zoals waarschijnlijk wel bekend is de maximale 
vervroeging bij 3000 toeren per minuut 32 graden. Je hebt 
statische vervroeging (de onderbreker opent vóór het 
dode punt), vacuüm vervoeging door de carburateur met 
een drukdoos die in het verdelerhuis het onderbreker-
plateau verdraait en je hebt voor standaardmotoren een 

centrifugaalvervroeging met gewichtjes en veertjes onder 
in het verdelerhuis. Wanneer je montageplaat voor het 
verdelerhuis is gekoppeld met de choke dan voegt die er 
bij de koude start nog eens 19-24 graden voorontsteking 
aan toe. 
Het instellen van de 123Ignition verdeler op de motor is 
simpel en een LED onder de verdelerkap geeft aan 
wanneer je –vliegwiel in BDP– de verdeler goed hebt 
staan: de statische voorontsteking. De handleiding is 
daarover wel duidelijk. De bedrading is eenvoudig. Maar 
dan. 
In ons werkplaats-handboek hebben we twee mooie 
grafieken voor met de vacuüm-vervroegingskrommen en 
de centrifugaal-vervroegingskrommen. Onze Panhard-
motoren worden met een mechanische verdeler zo 
afgesteld dat we een statische vervroeging hebben van 
4,5-5,5 tanden op de starterkrans (360 graden, 104 
tanden is 3,46 graden-per-tand). Dat komt overeen met 
15,6-19 graden verdraaiing van de krukas tov het BDP. 
Onze dynamische centrifugaal-vervroeging voegt daar bij 
meer dan 4000 toeren nog eens 14-18 graden aan toe 
omdat de verdeler inwendig verdraait. De 
vacuümvervroeging tenslotte voegt daar met 300 
gram/cm2 nog eens 14-16 graden aan toe tot 1500 
toeren. De totale vervroeging is dan maximaal tussen de 
42,5 (M10S) en 48 graden (M8N). 
Allereerst wil 123Ignition dat je de druk absoluut invoert 
in kiloPascal en niet relatief in gram/cm2. Wanneer we 
aannemen dat de luchtdruk 1000 hPa is dan levert dat 100 
kPa. We kunnen nu heel andere waarden invullen bij onze 
tabel vacuümvervroeging… In de nieuwe versies met 
Bluetooth kan je gelukkig ook de waardes invullen relatief 

De 123Ignition tune+ verdeler met Bluetooth verbinding. een blauw ledje op 
het verdelerhuis geeft aan of verbinding gemaakt kan worden met een 
smartphone om de instellingen af te lezen of aan te passen. 

De 123Ignition tune+ verdeler met Bluetooth verbinding geeft je tijdens het 
rijden dit dashboard op je smartphone, versie 2018 (links) en versie 2023. 
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in Bar of inch kwikkolom… Makkelijk! In ons 
werkplaatshandboek hebben we prachtige grafieken voor 
verschillende verdelers waarbij op de x-as de relatieve 
onderdruk in gram/cm2 is aangegeven en op de y-as de 
vervroeging in graden (van de verdeler?). Maar met de 
handleiding van 123Ignition erbij staan we voor een 
raadsel. 
 
De tweede grafiek gaat over het verdeler-toerental op de 
X-as en de vervroeging in graden (van de verdeler?) op de 
y-as. De verdeler draait net zo snel als de nokkenas maar 
de krukas draait dus twee maal sneller. Voor de 
123Ignition programmatuur –op je bluetooth apparaat of 
op je windows met USB– is dat van belang want die gaat 
uit van het krukas-toerental.  
 
Met de 123Iginition verdeler heb je dus een nieuwe 
spelingsvrije verdeler met een electronische 
programmeerbare onderbreker. Zeker niet goedkoop 
maar we doen het voor de hobby… En een opgeknapte 
oude verdeler kan het ook prima doen! 
 
 

Peter Drijver 

De door Peter Breed in 2012 gemaakte verdeler met USB aansluiting. 

Met onderstaande instellingen rijdt de Dyna camionette 
nu rond naar volle tevredenheid. Met de smartphone 
makkelijk aan te passen –en je kan als diefstalbeveiliging 
de ontsteking ook blokkeren met een PIN! 
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We weten veel van 
klassieke auto’s, omdat 
we er zelf ook in rijden.
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