Officieel orgaan van de Pionier Automobielen Club
63e jaargang nummer 2 - september 2018

VOORWOORD
Lieve PAC-vrienden,
Augustus zit er op, het rij seizoen loopt ten einde. Wat
hebben we een prachtige zomer gehad. Geen rit is
verstoord door enorme regenbuien, hoogstens dat het
weleens te warm kon worden. Hopelijk houden we nog wat
mooi weer over voor de Drenthe Toer, op 8 september, die
in de omgeving Groningen gereden gaat worden en de
Slotrit welke aan de andere kant van het land plaatsvindt
op de Zuid-Hollandse eilanden, Goeree Overflakkee, op 29
september.
Op de uitnodigingen van dit jaar vragen wij u om in te vullen of u bereid bent om iemand
mee te nemen in uw auto. Op deze wijze willen we leden betrekken die niet de
mogelijkheid hebben om hun eigen klassieke auto deel te nemen aan een evenement.
Het is tevens een mogelijkheid, als u niet ‘op eigen as’ naar een evenement kan komen,
toch deel te nemen.
Als bestuur gaan we ons richten
op volgend jaar. Leden die ideeën
hebben over een locatie voor de
algemene ledenvergadering of die
een evenement willen
organiseren, laat u horen!
Van uw voorzitter,
Nel Verstoep
Nel en Dirk Verstoep reden op 24/25
augustus mee de Rudi Wakup
Gedächtnisfahrt in Duitsland, samen met
de families Biekens, Helms, Slot en Nobel.
Rudi Wakup behoorde tot de Ibbenburen
groep en is vorig jaar overleden. Op de
foto de T Ford uit 1923 van Thomas
Wakup en op de achtergrond de Buick van
Verstoep in Remscheid. Meer informatie
op www.rudi-wakup.de.
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LIEF EN LEED
Egbert H. Ruys
Op 30 juli is Egbert H. Ruys op 95-jarige leeftijd overleden. Zeker bij de oudere
leden onder ons is de naam van Egbert Ruys zeer bekend. Hij was destijds een
bijzonder gewaardeerd en markant PAC-lid met zijn Durant 1928. In de jaren
1970-1980 was hij als directeur/eigenaar van de ERU-kaasfabriek in Woerden
hoofdsponsor van de Pionier Automobielenclub.
Jan-Hans Zeilstra
Begin augustus bereikte ons het droevige bericht dat ons lid Jan-Hans Zeilstra op
73-jarige leeftijd is overleden. Hij woonde op Ameland met zijn vrouw Petra. Al
tijdens zijn medicijnstudie bezat Jan-Hans een A-Ford en de liefde voor de
antieke auto’s, waarvan hij er in de loop der jaren meerdere verwierf, is
gebleven. Vaak ging hij ook met Tjeerd Nobel naar het vasteland om daar een rit
te rijden. Zijn lidnummer was 713.

LEDENBESTAND
Nieuwe leden
Arjen Rahusen - Buorren
Robert Rozeman - Baarn
Jan Veening en Marian Dethmers – Peize
Ronnie Schilstra en Ida de Vries - Oudega
Donateurschap
Bram Rahusen heeft zijn Citroen en zijn PAC-lidmaatschap overgedaan aan zijn
neef Arjen. Zijn afnemende gezondheid is de reden. Bram blijft wel donateur.
Afgezegd
Niko Poolen – Ermelo (lidnr. 762, verkoop Dodge)

Een van onze jongste leden,
Rinus Verstoep, aan het
stuur tijdens de Pionier Rit.
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HISTORIE RIT BELEEFT ZONNIGE
EERSTE EDITIE
Door: Tanja Korevaar

De eerste editie van de Historie Rit van de PAC vond plaats in het
weekend van 25 tot en met 27 mei. Wat een geweldige belevenis! De
combinatie met het Living History evenement bij Huize Doorn is heel
leuk, zowel voor ons als deelnemers als voor de bezoekers van het
evenement. We hebben de streek van de Utrechtse Heuvelrug en de
Kromme Rijnstreek ontdekt. Door bos en weiland en langs kanalen en
rivieren. Het weer kon ook niet stuk, het was heerlijk om zonder kap op
te rijden met temperaturen van 20 tot 28 graden.
Woudschoten
Onze uitvalsbasis was Conferentiecentrum Woudschoten, de PAC niet onbekend.
Een uitstekend hotel in de bossen waar we ook prima met trailers konden
parkeren. De rododendrons stonden er prachtig in bloei. Op vrijdag werden
ontvangen met een lunch die we op het terras nuttigden. Een weerzien van oude
bekenden, die zich op zaterdag voortzette.
Theehuis Rhijnauwen
Vervolgens startten we vrijdagmiddag voor
een korte rit. Door Zeist en Odijk belandden
we in het pittoreske en toeristische
Rhijnauwen. Hier bevindt zich hier een
theehuis annex pannenkoekenrestaurant met
een heerlijke uitstrekte tuin aan de Kromme
Rijn. Voor iedereen was een verfrissende
drankje of een ijsje. Daar hadden we met
deze temperaturen wel trek in. Via Houten,
Schalkwijk, Werkhoven en de Langbroeker
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Wetering met al zijn buitenhuizen arriveerden we weer op Woudschoten. In de
avond genoten we van een Italiaans buffet.

Living History
Op zaterdag arriveerden nog meer PAC-leden. Lex en Elga legden het verloop
van de dag uit. De bedoeling was om ons in de buurt van Huize Doorn op te
stellen, zodat we een rondrit over het terrein reden. Langs de Living History. Dit
is een zogeheten re-enactment van de periode van de Eerste Wereldoorlog.
Mensen kleedden zich als verpleegster, soldaat, Keizer Wilhelm en gebruiken de
spullen uit die tijd: een tent waar gewonden worden verpleegd, een kampement
waar gekookt wordt. Allemaal zeer waarheidsgetrouw. Na de rondrit stelden wij
onze auto’s in een kring rondom het voorveld van Huize Doorn op. Er was veel
belangstelling voor van bezoekers. Wij hadden zelf ook de gelegenheid om het
evenement met al zijn activiteiten te bekijken.

Langs de Rijn en over de berg
Aan het einde van de ochtend vervolgende we onze weg voor een flinke rit.
Vanuit Doorn reden we naar Wijk bij Duurstede. Over de dijk van de Rijn
bereikten we Amerongen. Via een klim over de Amerongse Berg (69 m),
arriveerden we in het sfeervolle Huize Scherpenzeel voor een heerlijke lunch.
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Champagnestop
Tijdens de middagrit hadden we een uitgebreide
champagnestop, verzorgd door PreWarCar, in de
sfeervolle tuin van Lex Stibbe in Doorn. Daar
overhandigde Nel Verstoep het bedankje aan Lex en Elga.
In de avond gingen we per touringcar naar Brasserie First
in Zeist. Omdat het heerlijk weer was, zaten we buiten te
eten.

Langs de Heuvelrug
Op zondag starten we eerst met de rit.
Via Maarn en Maarsbergen gingen we
langs de rand van de Utrechtse
Heuvelrug naar Rhenen en Elst.
Vervolgens stelden we ons op om
opnieuw op het terrein van Huize Doorn
een rondrit voor de bezoekers te
maken. Van de organisatie kregen we vervolgens een uitgebreid lunchbuffet
aangeboden als dank voor de medewerking. Helaas dreigde er regen waardoor
de meeste deelnemers voortijdig het terrein verlieten.
Al met al een zeer geslaagde editie, mede dankzij het
heerlijke weer. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar.

Foto’s: Gerben Zwart en Tanja Korevaar
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Na de Historierit
Door: Frans Hoekemeijer
Met onze trouwe Salmson zijn we dit jaar naar Nederland gereden om
met de Historierit van de PAC mee te rijden. Wij hebben daarvan veel
plezier gehad en we waren blij gekomen te zijn. Maandag, 28 mei, reden
we terug van Woudschoten naar Maastricht, waar we zouden
overnachten op het kasteel Vaeshartelt, bekend van een traditierit een
paar jaar geleden. Wij hadden op de terugreis bijna een gevaarlijke
pech…. Maar daar kwamen we pas later achter.
SPELING IN HET STUUR
Op de snelweg, in gloeiend heet weer naar het zuiden, kreeg ik toen
langzamerhand de indruk dat ik minder goed de koers op de weg kon volgen, er
kwam een beetje speling in het stuur. Het werd steeds erger en op de
parkeerplaats van het hotel aangekomen was ik erg ongerust, want in nog eens
twee dagen moesten we een goede 700 kilometers naar huis rijden. Toen de
auto en het weer een beetje waren afgekoeld heb ik nog naar de stuurinrichting
gekeken, maar alles leek normaal. Die nacht heb ik dus niet zo goed geslapen.
VOLGENDE DAG
De volgende dag bleek tot mijn grote geruststelling, dat de speling in het stuur
verdwenen was en op de weg bleek er niets aan de hand te zijn. We hebben dus
onze weg vervolgd en zijn de volgende dag zonder problemen thuis gekomen,
wel in de stromende regen.
OP DE HEFBRUG
In de garage de Salmson op
de hefbrug gezet en eens
goed gekeken waar nu de
oorzaak van dit probleem zat.
Er was niets te vinden in de
stuurinrichting, de
wielophanging en zo. Totdat
mijn oog viel op de
bevestiging van de dwarse
bladveer van de voorvering.
Deze veer is bevestigd in een
U-vormige dwarsbalk van het
chassis met behulp van twee
15 mm. Dikke hulpstukken
door elk twee 10 mm
schroefeinden en moeren, elk enige cm aan beide kanten van het midden van de
veer. Ik merkte toen, dat de veer heen en weer had kunnen bewegen door een
spoor in het vuil op de veer. Dit spoor was maar een goede millimeter breed,
maar dat geeft natuurlijk veel meer speling op de rand van het stuur.
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DE HELFT VAN HET VERHAAL
Ik dacht toen dat door de hitte van maandagmiddag de moeren wat los waren
gaan zitten en toen de veer meer en meer dwars kreeg kon bewegen. Dat was
maar de helft van het verhaal, want toen ik de moeren wat vaster wilde
aandraaien, bleek er een draadeind gebroken te zijn in het schroefgat van de Uvormige balk waar de veer aan vast zit. De overige moeren waren ook niet zo
vast aangedraaid, misschien niet te verwonderen na bijna 80 jaar.
GEBROKEN
Ik demonteerde dus dit hulpstuk en moest toen
het stuk gebroken draadeind in de U-vormige
balk uitschroeven met een speciaal
linksdraaiend stuk gereedschap, wat geen
problemen gaf. Het bleek al lang gebroken te
zijn, want het breekvlak was al geoxideerd. Ik
bestelde dus een paar van dezelfde
draadeinden op internet en toen ik er een in
het schroefgat draaide, zag ik dat het er scheef
inschroefde. Toen begreep ik dus, waarom dit
schroefeind gebroken was want door het aandraaien van de moer werd het
gebogen en door de dynamische belasting van dit stuk moest het wel breken,
waarschijnlijk al heel lang geleden.
AFVIJLEN
Ik heb dus op het hulpstuk met een vijl een hoek afgevijld en het gat voor het
schroefeind in het hulpstuk aangepast, zodat het scheve draadeind niet meer
gebogen word door het aandraaien van de moer (zie de foto’s). Toen kon ik dus
de veer weer goed bevestigen. Het was me al opgevallen, dat midden in de veer
ook twee schroefgaten waren in de dwarsbalk, maar zonder een spoor van een
ander hulpstuk. De veer is in
het midden samengesteld
door middel van een bout en
moer. Een hulpstuk, zoals de
twee anderen, kan er dus
niet gemonteerd worden. Na
mijn ervaring leek het mij
dus een goed idee om er een
hulpstuk voor te maken met
een gat erin, waar de moer
goed in paste. Dit hulpstuk zou kunnen voorkomen dat de bladveer weer
zijdelings zou bewegen. Dit hulpstuk kon ook wat dunner zijn, 10 mm heb ik
genomen, want dit stuk hoeft de veer niet verticaal vast te houden. Bovendien
heb ik dit stuk zo gemonteerd dat het de veer niet raakt, er is een millimeter
speling. De reden daarvoor is dat, als de veer doorbuigt doordat de wielen naar
boven bewegen, het midden van de veer als reactie iets naar onderen doorbuigt
en dat mag niet voorkomen worden. Bij de testrit bleek nu alles weer normaal te
zijn, na enige tijd moet dan weer gecontroleerd worden of alles nog goed vast
zit.
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TE KOOP: BLAUWDRUKKEN
RENAULT EN AUTOADVERTENTIES
Blauwdrukken Renault
3 originele blauwdrukken van een Renault rollend chassis (circa 1910). Van de 2,
4 en 6 cilinder versie. Afmeting 30 x 40 cm. Vraagprijs € 45,- per stuk - de hele
set voor € 125,-.

Autoadvertenties 1925-1935
Tevens diverse originele, veelal Franstalige, autoadvertenties uit de jaren 1925
t/m 1935. Onder andere van de merken Amilcar, Ansaldo, Ballot, Buick, Cadillac,
Chevrolet, Citroën, Cottin & Desgouttes, Delauney Belleville, Fiat, Ford, Franklin,
Graham-Paige, Hispano-Suiza, Hotchkiss, Imperia, La Buire, La Salle, Lincoln,
Lorraine, Oakland, Oldsmobile, Opel, Packard, Pierce-Arrow, Pontiac, Renault,
Rochet Schneider, Rolland Piland, Sizaire, Studebaker en Voisin.
Prijsindicatie tussen € 1 en € 10 per stuk, afhankelijk van merk, staat, afmeting
en aantal. Compleet overzicht beschikbaar.

Voor meer informatie: Gerben Zwart gzwart@freeler.nl

OLDTIMER & CLASSIC BEURS
12-14 OKTOBER IN LEEK
Op 12 tot en met 14 oktober wordt de Oldtimer en
Classic Beurs in sportcentrum Leek
georganiseerd. Ons PAC-lid Wim Bouland is
aanwezig met een PAC-stand. Kijk op
www.oldtimerleek.nl voor meer informatie.
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NATIONELE OLDTIMERDAG
LELYSTAD - 17 JUNI 2018
Ook de PAC was aanwezig op de Nationale
Oldtimerdag in Lelystad. Traditiegetrouw op
vaderdag, dus dit jaar op 17 juni.
Veel clubleden kwamen een praatje maken
op onze stand, met het bestuur en met
elkaar. Veel leden deden zelf mee aan de
show.

In gesprekken met potentiele nieuwe leden
blijkt dat zij meer van de techniek en de
restauratie van oldtimers willen leren. We hebben
een nieuw lid voor onze club via deze dag kunnen
verwelkomen.
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BOURGONDISCHE
TOUR BOVEN DE
RIVIEREN
Tekst en foto’s:
Maryan en Michel Laarman
Toen wij enkele jaren geleden meededen
met de Bourgondische Tour, zei Michel
dat wij dat ook wel eens wilden
organiseren in Bloemendaal. Dit jaar was het zover. We hebben een
datum geprikt zodat iedereen, voor de grote vakantie, mee kon.
Ver van te voren zoveel plannen gemaakt. De beheerder van het fort Benoorden
benaderd, die direct zeer enthousiast was. Helaas ging het bezoek en de lunch
daar, door ziekte, niet door.
START VAN DE TOUR
Maar op zondagmorgen 24 juni rond
negen uur meldden zich 26 equipes
voor de Tour. Eerst een kopje koffie
met gebak bij restaurant de Uitkijk
en daarna om tien uur startte de
Tour. Door de mooie omgeving van
Bloemendaal, Overveen en
Aerdenhout richting Velserbroek.
Direct in de ochtend was er een
afgesloten weg, maar gelukkig
hebben Milton en Paul (organisatie)

de deelnemers de goede weg gewezen.
BOURGONDISCHE LUNCH
De lunch was bij Villa Westend en wij kunnen
zeggen dat deze zeker Bourgondisch was.
Gezellig binnen en buiten met elkaar gegeten.
Wij kregen van Nel een mooie toespraak een
herinnerings-plaquette en een enorme fles
wijn, waarvoor dank.
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MET HET PONTJE OVER
Voor de middagrit ging iedereen richting
pont Buitenhuis, waar men het
Noordzeekanaal overstak en een mooie
Tour door het Noord-Hollandse land
maakte. Er was een stop bij het Fort
Veldhuis waar een luchtoorlogmuseum is
gevestigd, wat goed werd bezocht.
HARING EN KORENWIJN
Verderop, vlak voor Spijkerboor, stond
Michel met haring en korenwijn. Dit viel bij
velen zeer goed in de smaak. Voor wie
wilde kon er gestopt worden in Spijkerboor
voor een kopje thee.
PROSECCOSTOP
Door de Zaan weer terug naar pontje
Buitenhuis om, aan het eind van de middag
op de parkeerplaats van de wieler-skeeler baan in Spaarnwoude, een aangeklede
prosecco stop te houden. Een gezellige borrel met een ouderwets ongedwongen
sfeer onder gelijkgestemden.

DINER
Voor degenen die hierna naar
huis gingen kon men tijdens de
route terug naar de
parkeerplaats waar de trailers
stonden. De anderen
vervolgden hun weg naar
restaurant de Uitkijk, waar we
met enkelen gegeten hebben.
Voor ons was het een
superleuke dag, die al het werk
dubbel en dwars waard was.
We bedanken Milton en Paul
voor hun inzet en
enthousiasme.
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FEHAC HELPT BIJ
VOERTUIGIDENTIFICATIE
Voor voertuigeigenaren een nachtmerrie:
eindelijk is de restauratie klaar maar de RDW
geeft geen kenteken omdat de identiteit van het voertuig twijfelachtig is.
MOTORFIETSEN VAAK DE KLOS
Motoren zijn veel vaker dan auto’s niet op de schroothoop beland. Een motorfiets zet je
nu eenmaal wat makkelijker weg in een oude schuur dan een auto, laat staan een
vrachtwagen. Jaren later komt er dan een onooglijke roestig vehikel tevoorschijn. Maar
de ware liefhebber kijkt daar doorheen en restaureert de motor dan weer in oude luister.
Vaak zijn de papieren incompleet, de motor ligt er los bij en het framenummer is niet
meer leesbaar. De fabriek bestaat er al lang niet meer en er zijn geen archiefgegevens.
Advies is dan: vooral van afblijven. Niet aankomen tot de RDW een vooronderzoek naar
de identiteit heeft gedaan. Dat doet de RDW vooral ook vóórdat de restauratie is
begonnen en dat kan zelfs bij de mensen thuis. Dan is de motorfiets nog in zijn
oorspronkelijke staat en is er niet aan geprutst en is er dus ook niets verprutst.
VEEL ERVARING MET VOORONDERZOEK
Bij de FEHAC komen veel van de problemen terecht, die voertuigeigenaren hebben met
het krijgen van een kenteken. Je kunt het zo gek niet bedenken of het komt in de
praktijk voor. Muizen die de papieren hebben opgegeten, dezelfde framenummers die op
meer voertuigen voorkomen, losse typeplaatjes, framenummer en motornummer horen
niet bij elkaar. De RDW houdt dan eerst een zogenoemd ‘vooronderzoek’ á € 42. Maar
het is wel zaak goed voorbereid te zijn als dat vooronderzoek plaats vindt en u niet met
de mond vol tanden staat als bijvoorbeeld gevraagd wordt wat het bouwjaar is. Al jaren
geeft de FEHAC op verzoek een ‘bouwjaarverklaring’ af en de praktijk leert dat het vooral
motorfietseigenaren zijn die van deze dienst gebruik maken.
FEHAC DOCUMENT ONDERSTEUNING VOERTUIG IDENTIFICATIE DOVI
Het bouwjaar vaststellen is maar een stukje van de identificatie. Er wordt nu door de
FEHAC begonnen met een uitgebreidere dienstverlening: DOVI en die mooie afkorting
staat voor document ondersteuning voertuig identificatie. Dat houdt in dat na onderzoek
door specialisten een document met daarin een duidelijk advies wordt afgegeven over de
identiteit van het voertuig. Er wordt met motorfietsen begonnen omdat daar in de
praktijk het vaakst problemen mee zijn, maar de identiteit van een auto vaststellen doen
deze specialisten net zo goed. Met dat advies in de hand komt de voertuigeigenaar goed
voorbereid naar het vooronderzoek door de RDW en naar de kentekenkeuring. Deze
dienstverlening kost een lid van een FEHAC-club € 25 en voor een niet-lid € 100. Dus:
eerst DOVI, dan vooronderzoek door de RDW en na dit alles pas restaureren. Er is dus
hulp voorhanden om de identiteit vooraf al vast te stellen. Een DOVI kunt u aanvragen
via secretariaat@fehac.nl.
Dit artikel is overgenomen van de FEHAC nieuwsbrief van 14 mei 2018.
DE PAC is lid van de Federatie van Historische Automobiel- en
Motorfietsclubs. Interessante artikelen nemen we over in onze eigen
nieuwsbrief.
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LENIN’S ROLLS
Door: Rinus Verstoep
In welke auto liet Sovjet Unieoprichter Vladimir Lenin zich
rond rijden? Een Lada of een
Moskvitch misschien? Fout,
de titel en foto verraden het
al. De communist Lenin liet
zich graag in een RollsRoyce Silver Ghost
rondrijden.
Lada en Moskvitch werden pas
na de Tweede Wereldoorlog
opgericht en Lenin stierf in
1924. Lenin kwam in 1917 aan
de macht en kocht de auto in
1922 voor £ 1850, samen met
vliegtuigmotoren voor
bommenwerpers. Naast deze
Silver Ghost, bestaan er
geruchten dat Lenin nog 2
andere Rolls-Royces bezat,
maar de historie daarvan is
onbekend.

Na Lenins dood is de auto
vooral gebruikt in de Krim.
De auto werd talloze keren
omgebouwd, onder andere in
deze vorm (zie foto rechts)
om goed overweg te kunnen
met de Russische
sneeuwlandschappen. Met de
roerige historie van deze
auto is het maar de vraag in
hoeverre wat u ziet origineel
is en daadwerkelijk met de
auto uit de fabriek in 1922
kwam rollen. Oordeelt u zelf.
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PIONIER RIT - 28 & 29 JULI 2018

Tekst en foto’s: Dick Besling
De organisatie van de Pionier Rit 2018 heeft ook dit jaar weer zijn best
gedaan. De jongere garde kiest hier voor de oudste automobielen!
Verwachtingsvol meldden zich dus op zaterdag 28 juli 20 deelnemers om
te starten vanuit Zevenbergen (Hotel de Borgh) voor een mooie en
afwisselende tocht door Brabantse dreven onder een stralende zon.
Beide dagen was de afstand ongeveer 100 km, hetgeen in een passend tempo
goed is te doen. Wij, Saskia en ik, voelden ons zeker gecharmeerd door de
uitnodiging in zo’n meer dan 100-jarige automobiel (van Frans Louwaard, red.)
te mogen meerijden: ónze PAC-auto is immers nog maar 83!
VRIJE NATUUR
We toerden door de vrije natuur, langs de Biesbosch, de jachthaven van
Drimmelen en over het ruime marktplein van Geertruidenberg. Bij Capelle staken
we met een pontveer de Bergsche Maas over. Zo bereikten we de eerste dag
tegen het middaguur ‘De Oude School’, dorpshuis in het kleine Drongelen.
Geheel bemand met vrijwilligers, die een royale en heel smakelijke warme lunch
verzorgden.

DORST
’s Middags doorkruisten we de nauwe straatjes van de fraaie en historisch
interessante vesting Heusden. We zien de bekende Langstraat-boerderijen. De rit
gaat verder via Sprang Capelle en ’s Gravenmoer. Was het een toeval, dat wij
net ter hoogte van Dorst onze droge kelen konden smeren bij een ‘borrelstop’?
PASSIE
Er was keuze uit diverse al dan niet bruisende drankjes. Nieuwe haring,
gehaktballetjes en andere snacks lieten zich daarbij goed smaken, verzorgd door
Marjolein en familie, die tevens pasten op hun kleine Frederik en Krijn. Terug in
Zevenbergen werd de dag afgerond met een diner in het hotel. Gezelligheid en
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drempelloze contacten ontstaan daarbij als vanzelf op grond van onze
gezamenlijke hobby, of moet ik ‘passie’ zeggen?

TIJD EN ENERGIE
Maar juist als alles perfect verloopt, vergeet je dan wel eens, hoeveel
enthousiasme, tijd en energie er gestoken is in het uitzetten van zo’n route, plus
alles wat daarbij verder nog komt kijken.
BIJ DE PATERS
Zondag konden wij opnieuw mee rijden: start om 9.00 uur. We reden naar
Breda, zelfs door een deel van het centrum, over de drukke Ginnekenmarkt, door
het Mastbos en langs de rivier de Mark naar Meersel-Dreef, even over de
Belgische grens. We brachten daar een bezoek aan ‘de Paters’ voor een kop
koffie plus (warme!) appelflap. Onze auto’s rustten ondertussen uit in de tuin van
het klooster van deze Paters Kapucijnen.

BBQ
Vervolgens reden we door Meer via een mooie route langs boomkwekerijen en
dahliavelden en via Zundert Nederland weer in richting Roosendaal. Deze prima
georganiseerde Pionier Rit werd daar afgesloten met een geanimeerde BBQ–
lunch bij Sieben Recreatiepark.
Dank je wel, Philippe en Marjolein van Meir!!
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AGENDA 2018
Datum
8 september

Naam
Drenthe Toer

29 september

Slotrit

12-14 oktober

Oldtimer en Classic Beurs
PAC stand
Praatmiddag
bij Familie van der Dussen
Praatmiddag bij Hans van der
Wouden en Sonja Doldersum

20 oktober
15 december

Organisator
Wim en Willy
Oldenboom
Laurens Klein en Hans
van Huizen
Wim Bouland

Locatie
Assen

Hans Wijland

Nieuwerkerk a/d IJssel

Hans Wijland

Zevenhuizen (ZH)

GoereeOverflakkee
Leek

FAVORIET VAN DE REDACTIE

Een originele Toyoda AA, gevonden in Siberië, te zien in het Louwman Museum. Zie ook:
https://www.louwmanmuseum.nl/Ontdekken/Ontdek-de-collectie/toyoda-aa

COLOFON
Pionier Automobielen Club
Opgericht 13 mei 1956 – Koninklijk goedgekeurd 1959 – Aangesloten bij de Federatie voor Historische Auto- en
Motorclubs (FEHAC). De vereniging Pionier Automobielen Club (PAC) heeft tot doel het bevorderen van
instandhouding van antieke en historische automobielen. Tot de vereniging worden toegelaten automobielen
met een bouwjaar tot en met 1940. Aan het oogmerk van de vereniging wordt in de ruimste zin van het woord
inhoud gegeven door het bezit van antieke of historische automobielen met technisch-historische waarde te
stimuleren en de leden te adviseren over het behoud ervan.

Website: www.pionierautomobielenclub.nl
Facebook: www.facebook.com/pionierautomobielenclub
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