Officieel orgaan van de Pionier Automobielen Club
63e jaargang nummer 3 - november 2018

VOORWOORD
Lieve PAC-vrienden,
Het is inmiddels november, gelukkig heb ik afgelopen
weekend de winterbanden onder de auto gekregen. Dit
was het weekend met een omslag van warm naar
koud weer was.
Een weekend eerder was er praatmiddag bij de
familie Van der Dussen in Nieuwerkerk aan den
IJssel. Diverse leden waren hiernaar toegekomen
met hun klassieker omdat het weer dat nog toe liet.
De praatmiddag was goed bezocht en erg gezellig.
Tijdens deze middag heb ik aangegeven dat de
agenda voor volgend jaar bijna staat. Ook heb ik een
oproep gedaan of iemand een leuke locatie weet voor
de algemene ledenvergadering begin volgend jaar. Voor
ideeën houdt bestuur zich aanbevolen!
Dit jaar zijn we gestart met ‘PAC voor elkaar’, wat nog verder zal moeten
groeien. In de uitnodigingen is de mogelijkheid om aan te geven of u een PAC-lid
mee kunt nemen in uw klassieker. Het voornamelijk bedoeld voor leden die niet
in staat zijn zelf te rijden. Maar het biedt u ook de gelegenheid om eens deel te
nemen aan evenement als u niet instaat bent om op eigen as naar een
evenement te komen. Aarzel niet om u op te geven om mee te rijden of om
iemand mee te nemen.
Daarnaast werkt het bestuur aan de gevolgen van de nieuwe privacy wetgeving
AVG. Verder op in de nieuwsbrief meer hierover.
Tot slot, Tanja stelt deze nieuwsbrief en het magazine geheel en alleen samen.
Dit bespaart kosten voor onze club, maar bedenk dat neemt veel tijd in beslag
van Tanja. U kunt haar helpen door veel artikelen aan te leveren zodat niet
gezocht hoeft te worden naar artikelen. Dus, als u bij een museum bent geweest
of u heeft deelgenomen aan een evenement (hoeft niet van de PAC te zijn) of
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een restauratie van een auto of een artikel over een stukje ontwikkeling van de
autogeschiedenis schrijf er een artikel over ten behoeve van de Tuf Tuf!
Ik zie u graag op de praatmiddag op 15 december bij Hans van der Wouden en
Sonja Doldersum in Zevenhuizen.
Uw voorzitter,
Nel Verstoep
E-mail: pac.voorzitter@gmail.com / telefoon: 06-39 79 29 16
Foto: Gerben Zwart, Bourgondische Rit 2018

LIEF EN LEED
Dick en Marry Bac hebben een kleindochter gekregen, Eliza, van hun zoon JanDirk en schoondochter Aline.

LEDENBESTAND
Nieuwe leden


Gauthier Schmitz, Den Haag - Buick 1929

Afgezegd




Wim Bakker, Zelhem (lidnummer 803). Hij heeft zijn vooroorlogse Riley
omgeruild voor een naoorlogse Riley RMA Drophead.
Kees Griesdoorn, Arnhem (lidnummer 689).
Anneke Beringer-Kessens (lidnummer 665). Ritten maakte ze altijd met
haar man, maar na zijn overlijden heeft ze er geen plezier meer in. De
auto heeft ze nu aan haar kinderen gegeven.

Wilt u uw lidmaatschap voor 2019 opzeggen? Dat zouden we jammer vinden. Als
u dat wilt, doe dat dan vóór 31 december 2018 bij Elga van Wenum, secretaris,
pac.secretaris@gmail.com of 06-55 36 83 46.

Gezocht: een clublid die…





…
…
…
…

de Pionierrit of een andere (nieuwe) rit wil organiseren?
de ledenadministratie wil overnemen van Mark Louwaard?
een leuke locatie weet voor de Algemene Ledenvergadering in 2019?
een artikel wil schrijven over zijn auto of een technisch onderwerp?

Enthousiast? Neem contact op met Elga van Wenum, secretaris,
pac.secretaris@gmail.com of 06-55 36 83 46.
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DRENTHE TOER 2018 – MET EEN
KNIPOOG NAAR GRONINGEN
Door: Rob Gunsing en Sjaak Leenders
Het was er nog niet eerder van gekomen. Maar dit jaar hebben we ons
ingeschreven voor de Drenthe Toer. Een provincie waar wij eigenlijk
nooit komen. Een gebied dat bekend staat om zijn bossen, heuvels, maar
natuurlijk ook om zijn hunebedden. Maar helaas, Wim en Willy
Oldeboom hadden iets anders voor ons bedacht. Geen hunebedden, maar
een tocht door het Groningse land. Een Drenthe Toer, met een knipoog
naar Groningen.
Bij aankomst bij de startlocatie werden we
verrast door wegwerkzaamheden,
waardoor het verkeer moest worden
omgeleid. En hoewel het hotel van waaruit
we zouden vertrekken voor onze neus lag
moesten we 25 kilometer omrijden om er
te kunnen komen. Uiteraard waren wij niet
de enigen. Henk Valkema, die de nacht
ervoor in het hotel had geslapen, dacht
voor de rit nog even te gaan tanken aan de
andere kant van het viaduct. Ook hij werd
getrakteerd op een omleidingsroute via
Leek en Peize. Een voordeel daarbij was
wel dat we ongevraagd toch nog een echt
stukje Drenthe Toer hebben gereden.
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WADDENLAND
Na een kopje koffie met cake en een gezellige ontmoeting met de andere
deelnemers begonnen we omstreeks 10.30 uur met 22 oldtimers aan onze toer.
Deze leidde ons door het mooie waddenland, het gebied waar Nederland de
Waddenzee kust. Het weer was ideaal. Prachtige wolkenluchten waar de zon zich
ook geregeld liet zien. Een ideale dag voor een oldtimerrit.
Behalve dat we af en toe moesten wachten bij een ophaalbrug of bij een
voorrangsweg konden we heerlijk doorrijden. Niet
gehinderd door stoplichten of verkeersheuvels.
Gewoon lekker toeren.
VERHAAL VAN DE THEE
In Houwerzijl zijn we even gestopt bij de
Theefabriek voor een kopje koffie of thee en
natuurlijk een Groninger Koek.

Daarbij hadden we ook de gelegenheid om een
kijkje te nemen in het museum waar in
verschillende theatrale decors het
complete verhaal van de thee werd
verteld. Na deze stop zijn we verder
gereden in de richting van Lauwersoog.
Ook dit was weer een mooie route door
een waterrijk natuurgebied met terpen
en dijken.
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JONGSTE LID
Tijdens de lunch in het Landal
natuurdorp Suyderoog werd
het nieuwste en tevens jongste
lid van de PAC bekend
gemaakt, Ludo de Vries. Hij
reed de rit samen met zijn
vader, Feiko Jack, in een
Austin Seven Sport uit 1934.

GEEN MOMENT VERVEELD
Het grootste deel van de toer
werd gereden in de middag. En
hoewel het een lange rit was
hebben we ons geen moment
hoeven vervelen. Door de
afwisseling van uitgestrekte
polders, natuurlandschappen en
gezellige dorpen hebben we
kunnen ervaren hoe mooi deze
noordelijke provincie van ons land
is.
Wim en Willy, dank jullie wel
voor de organisatie van deze
mooie dag!

Foto’s: Gerben Zwart
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VAN HET BESTUUR: INCASSOMACHTING IS KOSTENEFFICIENT
Door: Gerben Zwart
De contributies van de leden zijn de belangrijkste inkomstenbron die we
gebruiken voor het financieren van de activiteiten voor de leden. Als
penningmeester is het prettig dat zit zo soepel mogelijk gaat. Banken
bieden tegenwoordig steeds meer mogelijkheden, maar doen niks gratis.
We hebben naar diverse mogelijkheden gekeken (zoals o.a. iDEAL en
digitaal machtigen), maar de automatische incasso met ‘papieren’
machtiging blijkt nog steeds de meest kostenefficiënte oplossing te zijn.
WAT GAAN WE DOEN?
De helft van de leden maak al gebruik van deze automatische incasso. De andere
helft krijgt binnenkort bericht van mij met het verzoek of ze met ingang van de
contributiebetaling voor 2019 ook van automatische incasso gebruik willen
maken.
GOEDE BETAALMORAAL
Niet dat het erg slecht gesteld is met de betaalmoraal van PAC-leden. Ter
illustratie enkele cijfers:







1% heeft al betaald voor de eerste contributie e-mail of –brief
50 % maakt gebruik van automatische incasso
23% betaalt binnen een week
13% betaald binnen twee t/m vier weken
12% heeft nog een of twee herinneringen nodig
1% heeft nog steeds niet betaald

MET INCASSO LAGERE CONTRIBUTIE
Die laatste twee groepen kosten het meeste werk, dus als die nou allemaal een
incassomachtiging invullen zou dat heel mooi zijn. Bij een incasso is de
contributie ook nog eens
€ 2,50 lager.
Gerben Zwart, penningmeester
e-mail: gzwart@freeler.nl
Foto: Citroen Traction 1934
Bron: www.philseed.com
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SLOTRIT:NIET TE ZUINIG
Door: Tanja Korevaar
Ons rijseizoen 2018 hebben we
afgesloten met een fantastische Slotrit
over Goeree-Overflakkee en het ZuidHollandse eiland Goeree-Overflakkee en
het Zeeuwse eiland SchouwenDuiveland. Hans van Huizen en Laurens
Klein en hun families hebben ons flink in
de watten gelegd.
GOEDEREEDE
Op zaterdag 29 september verzamelden zo’n
120 personen zich in de werkruimte van
Bouwbedrijf Van Huizen voor koffie en thee
met lokale Torenkoek. In de pittoreske straat van Goedereede stonden 50 auto’s
in file achter elkaar opgesteld. Dat was een geweldig gezicht en fijn om er langs
te lopen en ze te bewonderen. Deelnemers kwamen uit Nederland, België en
zelfs uit Engeland. Vele mooie merken deden mee, waaronder Bugatti, Ford,
Mors, De Dion Bouton. Na het welkomstwoord van Laurens startte iedereen zijn
of haar auto om het eerste deel van de rit aan te vangen.
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NATUUR
Aan alles was gedacht: er was een korte route van 45 km voor de echter
‘veteran cars’ en een langere route van 113 km voor auto’s die wat sneller
kunnen. In de ochtend reden we een route over het eiland Goeree-Overflakkee
langs de duin en de visserijhaven van Stellendam. Via randen van het eiland met
veel natuur reden er vervolgens over de westelijke ventweg van de
Brouwersdam. Daar is veel toerisme: ontzettend veel campers met mensen die
met kites vliegeren of surfen op zee. Helaas voor hen stond er niet veel wind,
maar het was voor ons een prachtige dag om (open) te rijden. Onderweg
kwamen we veel fietsers tegen in korte broek. Die warmte was niet te voelen in
de open auto, de wind was best fris, vooral op de dijken en in de polder.

LUNCH
Halverwege de Brouwersdam was onze stop voor de
lunch bij het net geopende Strandclub ZEE. Op 5
meter hoge palen torent dit paviljoen hoog uit boven
een stuk recent opgespoten strand. Een bijzonder
sfeervolle locatie met voldoende capaciteit binnen en
op het terras voor grote groepen. We zijn hier prima
verzorgd met hapje en een drankje, onder meer de
beroemde Zeeuwse mosselen en versgebakken
kibbeling.
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RENESSE
Rond 14 uur stapte iedereen weer in de auto om de route te vervolgen op het
Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. Dat is wat meer toeristisch met de vele
vakantieparken en daardoor wat drukker op de weg. Een groot deel van ons
sukkelde achter een wagen met paardjes aan naar Renesse. Daarna sloegen zij
af en hadden we vrije doorgang naar Burgh-Haamstede en Westerschouwen met
afwisselend tussen bos en duin. Na Serooskerke kwam een stuk weg over een
dijk in de Schouwse polder richting Brouwershaven. Lekker doorrijden om de
motor lekker schoon te maken.
SLIBTONG ETEN
Vervolgens reden we weer terug over de Brouwersdam, om rond half vijf aan te
komen in de haven van Stellendam. Velen van ons hadden daar de auto met
trailer geparkeerd. Het leuke was dat we in de kleine haven, direct naast de
vissersschepen, konden genieten van versgebakken slibtongetjes met een
drankje. Een mooie decor als afsluiter voor de rijders die niet meegingen naar de
BBQ in de avond. De schuur van de ontvangst was omgetoverd tot sfeervol en
comfortabel ‘restaurant’. Een cateraar bakte van allerlei lekkere vleesjes en
visjes. Iedereen smikkelde van het uitgebreide buffet.
We hebben heel erg genoten! Lauren, Morris, Hans, Astrid en de rest van het
team: bedankt voor de perfecte organisatie! Het was zeker niet te zuinig ;)
Foto’s: Dick Besling, Gerben Zwart
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FEHAC: BERICHTGEVING NIEUWE
BRANDSTOF STICKERS LEIDT TOT
VERWARRING

NIEUWE BRANDSTOF STICKERS BIJ DE POMP
Vanaf 12 oktober staan er bij alle benzinepompen in heel Nederland nieuwe aanduidingen
voor de verschillende brandstoffen: het zijn de in de hele EU gelijke etiketten die
vermelden hoeveel ethanol er in de benzine wordt bijgemengd en de hoeveelheid
biodiesel die er in de diesel zit. Dat wordt E5 voor maximaal 5% bijgemengde ethanol,
E10 voor maximaal 10% bijgemengde ethanol en bijv. B7 voor 7% maximaal
bijgemengde biodiesel. Ethanol is een soort alcohol uit tarwe of mais en biodiesel komt
uit frituur- of braadvet.

VERWARRING OVER BETEKENIS
Deze stickeractie heeft geleid tot enige verwarring: om te beginnen over Euro95 dat vaak
wordt begrepen als brandstof in de verhouding 95% benzine en 5% ethanol. Die
aanduiding 95 in Euro95 is echter het octaangetal van de benzine. Zoals Euro98 een
octaangetal van 98 heeft.
Daarnaast bestaat de indruk dat er vanaf 12 oktober al overal 10% ethanol in de benzine
zit. Ook niet waar: de verhoging van 5% naar 10% ethanol gebeurt pas in de loop van
volgend jaar en ook dan blijft Euro95 of E5 nog volop verkrijgbaar.

ADVIES BLIJFT: TANK EEN PREMIUMBENZINE
Benzine zonder ethanol en met een hoog octaan getal zoals Shell V-power 98, BP
Ultimate 98 en Competition 102 blijven nog steeds verkrijgbaar. Het advies van de
FEHAC blijft om een van deze benzines voor een oldtimer te tanken om motorschade te
voorkomen. De FEHAC volgt de ontwikkelingen rond brandstof op de voet, met name
welke ethanolvrije benzines verkrijgbaar blijven.
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NADERE INFORMATIE
Voor meer informatie kijkt u op onderstaande websites van NOVE en de Rijksoverheid.



https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/berichtgeving-over-nieuwebrandstofstickers-leidt-tot-verwarring
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieuvriendelijke-brandstoffen-voorvervoer/brandstofstickers

Dit artikel is overgenomen van de FEHAC nieuwsbrief van 8 oktober 2018. DE PAC is lid
van de Federatie van Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC). Interessante
artikelen nemen we over in onze eigen nieuwsbrief.

Stand van zaken PAC en AVG
(privacy wetgeving)
Zoals u waarschijnlijk bekend is per 25 mei 2018 de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent
dat met ingang van deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de
hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse
naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Ook de Pionier
Automobielen Club moet hieraan voldoen.
Het bestuur is bezig met
het opstellen van een
privacy verklaring en
aan het inventariseren
wat hiervoor verder
ingericht moet worden.
De doelstelling is dat bij
de volgende algemene
ledenvergadering het
opgestelde privacy
reglement ter
goedkeuring wordt
voorgelegd aan u als lid.
Namens het bestuur,
Gerben Zwart en Nel
Verstoep
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PAC OP OLDTIMER & CLASSICBEURS
Door: Wim Bouland

Van vrijdag 12 oktober tot en met zondag 14
oktober 2018 werd in twee grote hallen van
het sportcomplex in Leek al weer voor de 23e
keer de Oldtimer & classicbeurs gehouden.
Voor het tweede achtereenvolgende jaar was
de Pionier Automobielen Club aanwezig met
een bescheiden maar gevarieerde deelname.
Steeds meer oldtimerclubs – en verenigingen,
alsmede handelaren in onderdelen en automobilia gaven acte de présence op de ruim
6500 m2 tentoonstellingsruimte. Zowel deelnemers als bezoekers ervaren deze beurs als een
vriendelijk, laagdrempelig gebeuren.
Zo waren van onze clubleden de volgende oldtimers te
bewonderen:
 Cadillac, type V63, met 8 cilinder 5,6 liter LaSalle motor,
bouwjaar 1924
 Buick, type 96 Cabriolet, 8 cilinder, bouwjaar 1931
 Packhard, type 726 Sedan, 8 cilinder, bouwjaar 1930
 Stutz, series KDH Open Tourer, 4 cilinder 5880 cc,
bouwjaar 1921
 Mercedes Benz, type 170 V, Cabriolet, bouwjaar 1937
Ondanks het bijzonder fraaie weer had de beurs niet te klagen over belangstellenden. Wat
echter opviel is dat veel mensen nooit van de (P)ionier (A)utomobielen (C)lub hadden
gehoord ! Ik denk dat de PAC, evenals andere automobielverenigingen, meer aan de weg
moet timmeren en in de openbaarheid moeten treden. Zo wordt een breed publiek
deelgenoot gemaakt van de inspanningen die de leden doen om Nederlands mobiel erfgoed
voor het nageslacht te bewaren.
Een van de mogelijkheden is om in het land
aanwezig te zijn met een stand op de beurzen in
2019. De 24e Oldtimer & classisbeurs in Leek
wordt gehouden van 11 tot en met 13 oktober
2019. Ik hoop veel PAC leden te mogen
begroeten !
Wilt u een impressie zien van de dit jaar
gehouden beurs? Kijk dan op
www.oldtimerleek.nl.
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PRAATMIDDAG IN MUSEUMGARAGE
Door: Tanja Korevaar. Foto’s: Gerben Zwart.
Zaterdagmiddag 20 oktober waren we
te gast in de Museumgarage in
Nieuwerkerk a/d IJssel. Ruim 20 leden
brachten een aangename praatmiddag
met elkaar door.
De Museumgarage is een particulier
museum dat door wijlen Joop van der
Dussen (PAC-lid) is opgezet, in eerste
instantie in Wateringen. In 2010 is het
museum verhuisd naar de huidige locatie in
Nieuwerkerk en wordt nu gerund door
Willy, de vrouw van Joop. In het museum
vind je een verzameling antieke motoren en auto's. Alles is in goede staat en
veel van dit moois is door Joop zelf gerestaureerd.
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NIEUWE AUTO’S IN DE CLUB
De technische commissie heeft in
het afgelopen seizoen weer mooie
oldtimer mogen keuren. Deze 11
auto’s zijn ook toegelaten bij de
PAC. Wil je meer informatie
hierover of heb je een technische
vraag? Neem dan contact op met
de TC via Hans Wijland.
E-mail h.wijland@hotmail.com
Telefoon: 030-656 76 95

Renault 1909 – Jan Lichtenberg

A-Ford 1930 – Wim Oldenboom

Franklin 1917 – Piet Heres
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Lancia 1938 - Marc de Bruijn

Lincoln 1933 - Nel Verstoep

Buick 1926 – Bert Kok

Buick 1928 – Joop Jansen

Buick 1929 - Gauthier Schmitz

Overland 1912 – Hans van Huizen
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TE KOOP: 3 ROLLS ROYCES
Ik ben al heel veel jaren lid van de PAC, maar u zult mij niet/niet vaak op uw evenementen gezien
hebben. Gezien mijn leeftijd wil ik drie Rolls Royce auto’s, die al vele jaren in mijn bezit zijn,
verkopen. Als begaan lid van de PAC geef ik er de voorkeur om ze te verkopen aan geïnteresseerde
PAC-leden, zodat de auto’s in Nederland blijven. Het zijn alle drie ZEER kostbare auto’s met een
geweldige historie, allemaal in prima staat, nota’s van aankoop en -restauraties, e.d. zijn aanwezig.
Een korte omschrijving van de auto’s:




Rolls Royce Silver Ghost 1912. Body: Roi des Belges (=een open tourer)
Rolls Royce Silver Ghost 1923. Open Drive Limousine, body van Farina (vader van Pinin
Farina)
Rolls Royce Phantom 1 1927. Landaulette body van Windovers (van de Engelse onderkoning
uit India)

Ik heb reeds belangstelling uit het buitenland. Als iemand serieus geïnteresseerd is, gelieve met mij
contact op te nemen voor een uitgebreide (Engelse) historische en technische beschrijving van deze
auto’s en meer foto’s.
Hans Stefels
Lidnummer 314
Telefoon: 06-54 76 57 27
E-mail: hans.stefels@hotmail.com
RR 1912

RR 1923
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AGENDA 2018
Datum

Naam

Organisator

Locatie

Za 15
december

Praatmiddag met oliebollen
bij Hans van der Wouden en
Sonja Doldersum

Hans Wijland

Zevenhuizen (ZH)

AGENDA 2019
Datum

Naam

Organisator

Locatie

n.n.b.

Algemene
Ledenvergadering
Praatmiddag 1
Openingsrit

Bestuur

n.n.b.

Hans Wijland
Rob Gunsing & Sjaak
Leenders
Team HYR
Baptiste Nicolosi e.a.

n.n.b.
Zutphen (o.v.b.)

Za ? april
Zo 28 april
Za 11 mei
Vr 24 t/m zo
26 mei
Zo 30 juni

Hollandsche IJsselrit
Beforty Rit
Bourgondische Tour

Za 13 en zo
Historisch Perspectief
14 juli
?
Pionierrit
Vr 6 t/m zo 8 Drenthe Toer
september
Za 28
Slotrit
september
Za ? oktober Praatmiddag 2
Za 14
Praatmiddag 3
december
n.n.b. = nog niet bekend
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Hans van der Wouden
& Sonja Doldersum
Lex Stibbe &
Elga van Wenum
?
Wim & Willy
Oldenboom
Hans Wijland
& Peter Slootweg
Hans Wijland
Hans Wijland

Pionier Automobielen Club

Nieuwerkerk a/d IJssel
Le Touquet Paris Plage
(F)
Omgeving Zevenhuizen
Huis Doorn (Utr)
?
Drenthe/Groningen
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
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FAVORIET VAN DE REDACTIE
Op 11 november jl. was het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog, ook wel de Grote Oorlog
genoemd, eindigde. Uiteraard werd er veel wapentuig gemaakt, maar ook voertuigen om oorlog mee
te voeren. Dit is een Belgische Minerva met pantsering uit 1914.
Bron: www.militaryfactory.com

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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Mail: pac.communicatie@gmail.com
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