Officieel orgaan van de Pionier Automobielen Club
64e jaargang nummer 2 - juni 2019

Beste PAC-leden,
Het verkeer in Nederland wordt steeds drukker. Zo nu
en dan vraag ik me of ik met de klassieker nog welkom
ben op het asfalt. Als mijn klassieker weer uit de
garage komt, dan weet ik dat er een enkele buur is die
wat minder enthousiast reageert. Of sta je met de
klassieker bij een verkeerslicht, dan staat er iemand
naast je die met z’n hand wat voor de neus wappert.
Bij de Openingsrit in de Achterhoek, niets van dit alles.
Rob en Sjaak kregen het voor elkaar een rit te
organiseren zonder één verkeerslicht tegen te komen.
Geen verkeerslicht, dan kan er ook iemand naast je
staan die de rook voor de neus weg wappert. Simpel!
Mijn volgende rit was in een gebied wat drie keer zo
dicht bevolkt is. De Hollandsche IJsselrit ging door de
Groenblauwe Slinger van Zuid-Holland. Ik had mij op het ergste voorbereid,
claxonnerende automobilisten etcetera (op een jonge bestuurder na, die moest
inhalen op een smal weggetje, terwijl het verkeer vaststond). Heb ik zelfs in het
drukke westen geen wanklank van overige weggebruikers gehoord.
Mogelijk beginnen onze auto’s respect af te dwingen, tenslotte is onze jongste 79
jaar! De mensen die deze auto’s nog als normaal beeld op de weg kennen zijn er
maar weinig. Maar ook respect voor de jongeren die nu gewend raken om in een
zelfrijdende auto te rijden, en die toch durven te rijden in een klassieker van
minimaal 79 jaar oud.
Uw voorzitter,
Nel Verstoep
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EEN PRACHTIGE RIT DOOR
DE ACHTERHOEK
Door: Sjaak Leenders en Rob Gunsing
Op zondag 28 april
werd het seizoen
van de PAC geopend
met een rit door de
Achterhoek. In de
ochtend
verzamelden 82
personen zich met
35 oldtimers bij Fort
Bronsbergen in
Zutphen. Dit keer
waren het niet
alleen oldtimers die
mee reden met de
rit. Door wat
technische
mankementen aan
hun voertuigen
reden enkele
deelnemers de rit in
hun personenwagen. Ook waren er leden die hun oldtimer thuis hadden
gelaten en met anderen meereden. Het was mooi om te zien hoe dit zich
praktisch oploste en iedereen kon deelnemen. PAC voor elkaar!
Je hoopt op zo’n dag altijd dat de zon hoog aan de hemel staat, maar helaas heb
je dat niet zelf in de hand. Gelukkig bleef het beperkt tot een enkel buitje. En
bovendien is het sowieso heerlijk om te rijden door de mooie natuur met het
frisse groen van het voorjaar. En wat zo heerlijk is, je wordt hier vrijwel niet
gehinderd door verkeersdrempels en stoplichten. We konden dus heerlijk
doorrijden.
Annie Cactus
Om kwart over tien vertrok een bonte stoet voor het
eerste deel van de rit die eindigde bij een wat
ongewoon stukje natuur: Het Belevingspark
Cactusoase in Ruurlo. De enthousiaste eigenaresse van
het park, die zichzelf Annie Cactus noemt, vertelde hoe
haar hobby in het kweken van cactussen kon
uitgroeien tot een kas van maar liefst 6000 m2 met
duizenden soorten cactussen.
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Na de koffie werd de route vervolgd richting de lunchlocatie in het buitengebied
van Eibergen. Een mooie sfeervolle molenaarswoning, direct gelegen aan de
rivier de Berkel.
Boerderijen en kastelen
De Achterhoek staat bekend om zijn
authentieke boerderijen en kastelen. Het kan
dan ook niet anders, dan dat er tijdens de
middagrit nog een korte stop werd gemaakt
bij een van deze locaties. In dit geval Kasteel
Vorden, waar een glaasje werd gedronken in
de gezellige ambiance van het restaurant bij
het kasteel. Het laatste deel van de route
leidde via het historische stadje Bronckhorst
terug naar de startlocatie, waar de dag samen
werd afgesloten.

Andere opzet
Volgend jaar zal de Openingsrit in een
ander deel van het land worden
gereden, die door iemand anders
georganiseerd wordt. Wel treffen wij,
Rob en Sjaak, voorbereidingen voor
een meerdaagse rit. Deze staat
gepland op 5, 6 en 7 juni 2020 en
wordt gereden in Gelderland en
Overijssel. We noemen het de
Hanzenstedenrit en organiseren het
samen met Elga van Wenum.
Maar zover is het nog niet en we
komen daar ook zeker nog op terug.
Voor nu wensen iedereen een
prachtig seizoen met veel mooie ritten.
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GEZOCHT: LEDEN
DIE DE CLUB OVEREIND HOUDEN
Door: Tanja Korevaar
Op de jaarvergadering heeft onze voorzitter Nel Verstoep uitgebreid stil
gestaan bij het punt dat we meer leden nodig hebben die
werkzaamheden doen in de club. Alleen zo houden we de club in stand.
Op de jaarvergadering heeft dat geleid direct tot het aanbod van diverse leden,
waarmee het bestuur erg blij is.
Inmiddels heeft Peter Slootweg de ledenadministratie van Mark Louwaard
overgenomen. Mark heeft dit maar liefst 22 jaar gedaan. Bij de volgende
jaarvergadering willen we hem bedanken.
Verder hebben Henk Valkema en Hans Waldeck de organisatie van de PAC stand
op de Nationale Oldtimerdag in Lelystad op zich genomen. Zij hebben zo’n 15
auto’s van onze leden verzameld die op zondag 16 juni te bewonderen zijn.
Het bestuur is bezig om een lijst met werkzaamheden te maken waar uw inzet
gevraagd wordt. Soms een kleine, soms een grotere taak. Wij sturen dat
binnenkort via e-mail naar u toe.
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BEZOEK AAN HET NCAD
Door: Henk Oost
In Helmond is het Nederlands Centrum voor Autohistorische
Documentatie gevestigd. Gerben Zwart en Henk Oost hebben er onlangs
een bezoek gebracht op introductie van Jan van Leusen die er reeds
geruime tijd bekend is.
Het NCAD is gevestigd op het terrein van de Automotive Campus en bevat een
grote collectie aan documentatie op het gebied van de automobiel. Men vindt er
zoal het technisch archief van de ANWB en vele jaargangen van binnen- en
buitenlandse autotijdschriften, soms al vanaf het begin van de
automobielhistorie.
Ons PAC-archief met veel technische en historische boeken is
hier ook ondergebracht, met de gehele collectie Tuf-Tuf van
1956 tot heden. Daarnaast vindt men er de bekende
Olyslager-collectie en nog veel meer, genoeg om er een dag
rond te neuzen. Van veel automerken zijn er dossiers met
artikelen, krantenknipsels, foto’s etc.
Het is aan te raden eerst eens de website te raadplegen wat
er zoal te vinden is. Hierop is een online catalogus te vinden
waar veel van het aanwezige materiaal in vermeld staat. De
catalogus van het PAC-archief is hierin geïntegreerd.
Het NCAD werkt deels met vrijwilligers en voor een bezoek
dient men echter wel vooraf een afspraak te maken. Men kan
dan ook van te voren aangeven wat men zoekt over een
bepaald automerk of onderwerp.
U ontvangt vanaf heden ook het tweejaarlijkse nieuwsbrief van de NCAD bij de
eerstvolgende digitale Tuf-Tuf.
Contactgegevens NCAD:
Automotive Campus 30, 5708 JZ Helmond
Telefoon: 0492-562412
E-mail helpdesk@ncad.nl
Website: www.ncad.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 10-17 uur, vrijdag van 10-13 uur
Foto: Henk Oost in de archieven van het NCAD (fotograaf: Gerben Zwart)
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WEL EN WEE
Zoals wij u hebben laten weten weet hebben wij in februari helaas afscheid
moeten nemen van Jeroen Helms. Hij was onze president van de Pionier
Automobielenclub van 1991 – 1999. Wij wensen Brigitte, zijn zoons met partner
en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Enkele
bestuursleden hebben zijn uitvaart bijgewoond.

LEDENBESTAND
Nieuwe leden




Paul en Erica Nooteboom, Berkel-Enschot
Jeroen en Meta Bloemen, Soest
Rijn en Mieke van Baal, Bergen

Opgezegd






Hans Birkhoff, lidnummer 640
Henk van Gelder, lidnummer
Adam de Jong, lidnummer 480
Jolle Jonker, lidnummer 608
Joke van der Wende, lidnummer 744

Overleden


Jeroen Helms
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FEHAC ACADEMY:
ELECTRA IN AUTO’S
Door: Tiffany Macey
Heeft u de aankondiging van de
oldtimer elektra presentatie
van de Fehac Academy op 14
maart gezien? Getwijfeld en
toch niet gegaan? Jammer, het was echt een beleving.
Strak binnen 2 uur nam Ardy Nootenboom de toehoorders mee
door de werking van het elektrasysteem van oldtimers. Met
behulp van moderne audiovisuele middelen en wat oudere middelen
(onderdelen!) werden met voorbeelden van zijn Ariel VB600 en diverse Citroen
2Cv’s de verschillende elektra onderdelen en types uitgelegd. Wisselend tussen
de sheets van de presentatie, de onderdelen op tafel werd er enthousiast
uitgelegd en gedemonstreerd. Ook de oude
natuurkundige formules werden niet vergeten, want ‘wat
kan ik daar nou mee?’. Algeheel een zeer interessante
presentatie van een bevlogen en enthousiaste
presentator.
Wat bleek, er waren maar 2(!) PAC-leden aanwezig. Wat
jammer, want op een zeer goed bereikbare locatie in
Bunnik, midden in het land, waren wij als club wel erg
ondervertegenwoordigd. Abonneer u op de nieuwsbrief
van de Fehac om interessante activiteiten in de gaten te houden:
http://joomla30.fehac.eu/
Mocht je nieuwsgierig zijn geworden, de presentatie staat op de website van de
Fehac. Klik op onderstaande link om deze PDF direct te openen in je
internetbrowser.
https://fehac.nl/wp-content/uploads/PDF/FEHACacademy/Oldtimer%20elektra%20FEHAC%20Academy.pdf
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KOMT U OOK? TRADITIERIT OP
13 EN 14 JULI IN DOORN
Door: Lex Stibbe
Vorig jaar is de PAC door Museum Huis Doorn gevraagd om op 13 en 14
juli 2019 deel te nemen aan een festival over honderd jaar einde van de
Eerste Wereldoorlog. Daaromheen hebben Elga van Wenum en Lex
Stibbe de Traditierit georganiseerd.
Dit jaar wordt een historisch festival gehouden op 13 en 14 juli. Wederom doet
de organisatie van Museum Huis Doorn een beroep op de PAC om het festival op
te luisteren met oude auto’s. Meer dan 1000 re-enactors, muzikanten en
entertainers brengen de bezoekers terug in de tijd. U kunt een en ander zien op
www.historischfestivaldoorn.nl.
Elga en Lex organiseren op deze twee dagen een rit rond Doorn, waarbij wij
onder andere een uitgebreide stop op het festivalterrein maken. U kunt ervoor
kiezen om één dag of beide dagen mee te doen. Als u beide dagen deelneemt,
kan uw auto op het bewaakte festivalterrein blijven.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Er is geen hotel gereserveerd, als u
dat wenst, vragen wij u dat zelf te regelen. Wel vragen wij u zich van tevoren op
te geven, aan te geven met welke auto u komt, of u met een trailer komt en of u
zaterdag en/of zondag deelneemt. Opgeven kan via:



het secretariaat van de PAC: pac.evenementen@gmail.com
Lex Stibbe: lexstibbe@hetnet.nl

De start voor beide dagen is bij Lex Stibbe, Hoolweg 1, 3941MR, Doorn.
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PAC AANWEZIG OP
NATIONALE OLDTIMERDAG
Door: Gerben Zwart
Ook dit jaar is de Pionier
Automobielen Club (PAC) weer
vertegenwoordigd op de
Nationale Oldtimerdag op zondag
16 juni in Lelystad. De PAC is de
oudste algemene vereniging voor
auto’s van voor 1940 in
Nederland. In onze speciaal
ingerichte tent kunt u terecht
voor alle informatie over onze
vereniging. Er zal speciale aandacht zijn voor de koninklijke goedkeuring
van onze vereniging in 1959, dit jaar 60 jaar geleden.
Ook is een aantal leden van onze vereniging met hun automobielen aanwezig. De
sectie gewijd aan de ‘Belle Epoque’ wordt opgeluisterd met onder andere een
Buick Model 10 uit 1909 en een Panhard & Levassor X19 uit 1912 (zie foto). Uit
de twee decennia erna zijn auto’s aanwezig van merken als Ford, Chevrolet,
Dodge Brothers, Essex, Cadillac, Packard en Auburn. Enkele van deze auto’s zijn
reeds tijdens eerdere edities in de prijzen gevallen. Maar er zijn ook enkele
exemplaren te zien die niet eerder te bewonderen waren in Lelystad.
Meer weten? Kijk op www.oldtimerdaglelystad.nl
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TE KOOP:
PAC BADGE
Door: Elga van Wenum
Herinnert u zich nog de colberts van
vroeger waarop een geborduurd
embleem van de PAC was genaaid?
misschien hebben de oudere leden onder
u zelf nog zo’n jasje? Vaak is in de
afgelopen jaren door nieuwe leden
gevraagd of zij ook zo’n badge konden
krijgen. Dat lukte toen niet. Maar er is
goed nieuws: wij hebben een atelier
gevonden dat deze badges kan borduren
en nu kunnen we u ze dus weer
aanbieden.
In de foto ziet u een voorbeeld. Het embleem
kan uiteraard niet alleen op een colbert
worden genaaid (die dragen we immers toch
steeds minder) maar ook op uw favoriete
PAC-trui, -shirt of -vest.
U kunt een exemplaar bestellen bij de secretaris: pac.secretaris@gmail.com
onder vermelding van uw naam en adres. De prijs is per stuk €12,50 inclusief
verzendkosten (over te maken op de rekening van de Evenementencommissie
NL21 ABNA 0449 7743 41 o.v.v. Badge PAC). Levertijd: enkele dagen tot enkele
weken.

PRAATMIDDAG 6 APRIL
Door: Hans Wijland
Op zaterdag 6 april waren wij te gast bij de
familie Van Genugten in Liempde voor de 1e
praatmiddag van dit seizoen. De ambiance
en de sfeer zijn passend bij de PAC.
In hun privémuseum staat een prachtige collectie
automobielen die een periode bestrijkt vanaf
ongeveer 1900. De opkomst was goed te
noemen, ongeveer 40 personen. Zoals
Brabanders betaamt was ook de tap aangesloten
en kregen we lekkere hapjes.
Wij danken de familie dat ze bereid waren ons te ontvangen. We hopen in de
toekomst nog eens gebruik te mogen maken van deze locatie.
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NIEUWE AUTO’S IN DE CLUB
De Technische Commissie heeft de afgelopen tijd weer 6 auto’s gekeurd en
toegelaten tot de PAC.

Rousson 1908 – Henk Afink

Graham Paige 1928 – Joop Jansen

Ford cabrio 1934 – Bert Kok

Mercedes 280 1936 – Wim v/d Loo

Peugeot 302 1936 – Hans v/d Wouden

Ford A 1931 – Hans Waldeck
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SECOND EUROPEAN CONFERENCE
FOR AUTOMOTIVE HISTORY

Door: Gerben Zwart
Eind maart was het Louwman Museum in Den Haag de gastheer voor de
tweede European Conference for Automotive History. Het waren zonder
meer twee interessante dagen waar vele experts en geïnteresseerden op
het gebied van de automobielhistorie bij elkaar waren.
Er kwam een keur aan onderwerpen voorbij, zoals hoe in
het verleden en het heden tegen museale autocollecties
wordt aangekeken of wat te doen met privécollecties als
de huidige verzamelaars er niet meer zijn. Ook was er een
presentatie hoe de jongere generaties geïnteresseerd te
krijgen in de soms wat stoffige wereld van de
automobielhistorie. Vooral deze laatste twee presentaties
leidden tot levendige discussies en uitwisseling van
ideeën. Onderwerpen dat zeker ook in onze vereniging
een punt van aandacht zijn.
Fons Alkemade bracht CONAM en het NCAD voor het voetlicht. Uit de reacties
bleek wel dat alle problemen en dilemma’s die voortkomen uit het beheer van
een groot archief in andere landen op dezelfde wijze gevoeld worden.
Verder waren er de nodige presentaties over enkele
bekende en minder bekende kopstukken uit de
autohistorie, zoals Andre Citroën, Henri Ford, Edward
Budd, Ferdinand Porsche, Paul Berliet, Egon Brütsch
en Pietro Frua. Mocht je denken dat een Citroën zo
frans is als stokbrood; eigenlijk is het een door en
door Amerikaanse auto.
Over twee jaar is een derde conferentie in het Museo
Nazionale dell’Automobile di Torino in Italië.
Misschien een tip voor een reisje tegen die tijd?!

Meer weten? Kijk op https://thesahb.com/a-highly-successful-second-europeanautomotive-history-conference-in-the-hague/
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FRANSE EDITIE BEFORTY RALLY
Door: Milton Laarman
De 10de editie van de Beforty rally werd dit jaar
in het mooie Le Tourquet-Paris-Plage
georganiseerd, tevens de eerste editie ooit in
Frankrijk gehouden. Met 30 equipes, waar
onder vele Bugatti’s, Austin Seven, BMW, Alvis,
Knox, Minerva en nog vele andere, was dit weer
een geslaagd jaar.
Vrijdag eind van de dag werd er een klein ritje van
zo’n 75 km georganiseerd, voor de Beforty’ers die
deze dag al gearriveerd waren voor de rally. Langs schitterende kleine
weggetjes, op en neer heuvels en door kleine pittoreske dorpjes, was een
schitterende dag om met je vooroorlogse auto te rijden. Met een genot van een
biertje en Franse worstjes, stopten we bij een
militair evenement. Al snel kwamen de
steeksleutels, schroevendraaiers en schone
bougies te voorschijn om nog kleine
aanpassingen voor de lange rit van morgen te
doen. De vrijdagavond werd afgesloten met een
gezamenlijk diner, wat zich vervolgde in de
club.
Zaterdagochtend om 9 uur werden de gasten
van het Le Grand Hotel Le Touquet gewekt door
het brullend geluid van de startende auto’s. Die
dag stond er weer een schitterende route van
ruim 220 km te wachten, dat door bossen,
kleine smalle weggetjes en langs de Franse kust ging.
Bij een kleine plaatselijk restaurantje langs de
weg, werd de koffiestop gehouden. Na de
koffie, werd er op Franse wijzen verder
gedronken, zoals het hoort. Daarnaast werd er
vol trots lokale specialiteiten rondgebracht. De
route vervolgde zich om uiteindelijk op Square
Pomerz te lunchen. Tussen twee grote ruige
bergen in, met uitzicht over de zee kwam ieder
een voor een aan voor de picknick.

Nadat we op deze schitterende plek geluncht hadden, moest er nog 95 km terug
naar de finish gereden worden. Onderweg werden onderling nog kleine stops
gemaakt om zo jezelf, in plaats van de auto, bij te tanken. Bij aankomst terug bij
het hotel, was er nog tijd die zelf ingevuld kon worden, voordat we met zijn allen
naar de stad gingen voor het diner. De een nam een duik in het zwembad, de
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andere ging naar het strand of naar de bar. Tijdens het diner werd er ook nog
een kleine quiz gehouden. De avond ging nog in de late uurtjes verder met een
korte nachtrust.
Zondag ochtend rond 9.30 uur vertrokken we weer voor
de laatste 110 kilometer. Met kleine oogjes en
zonnebrillen op, reden we door de mist in een geheel
ander gebied dan de dag hiervoor. Dit gaf de zondag een
goede afwisseling. Bij de koffiestop moest helaas een
equipe de rally staken, door een op twee plaatsen
gescheurde benzinetank.
Gelukkig werd er al snel
plaats in de andere auto’s
vrij gemaakt.
We sloten de rally af met een lunch op de markt van
Le Touquet (Marché Touquet-Paris-Plage).
Schitterende entourage waar de prijsuiting werd
gehouden, met vervolgens de lunch.
De 10de editie van de Beforty rally was weer een
geslaagd feestje. Volgend jaar (medio april) zal de
Beforty zich weer terug verplaatsen naar Nederland,
in de buurt van Haarlem. Definitieve datum is nog niet bekend.
Ben jij een Befortyan of heb je een zoon, dochter of ken je iemand die graag in
vooroorlogse auto’s rijdt? Schrijf je dan voor volgend jaar in. Meer informatie
over de Beforty rally 2020 zal snel gepubliceerd worden.
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HET FINANCIEEL DAGBLAD OVER
VAN DOORNE EN DE VARIOMATIC
Henk Afink corrigeert het FD
Het Pientere Pookje (FD 26 januari 2019, auteur Maarten Steinbuch)
Een van de mooie uitvindingen in de autotechniek is het Pientere Pookje van Van
Doorne, ook wel bekend als de Variomatic. Bedacht door de oprichters van DAF
in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Een transmissie (schakelbak) met een
continu instelbare overbrenging. Het werkt met een aantal schuine schijven die
middels een riem met elkaar verbonden zijn. Door de afstand van de schijven te
veranderen kun je de straal waar de riem op loopt aan elke kant instellen,
waardoor de overbrengingsverhouding gevarieerd kan worden. Later is het
systeem een CVT gaan heten: Continue Variabele Transmissie, de riem is
vervangen door een metalen duwband.
Het voordeel van de Variomatic was
dat bij elke snelheid van de auto,
het beste werkpunt van de
verbrandingsmotor kon worden
benut. Hierdoor kon het
brandstofverbruik lager uitvallen,
en bovenal was het een
automatische versnellingsbak,
zonder de hinderlijke
onregelmatigheid die je voelt bij
schakelacties van een gewone
automaat.
Een bijkomend geinig voordeel was
dat je achteruit net zo hard kon
rijden als vooruit. Dat heeft zelfs
geleid tot de hilarische achteruitrijraces bij het populaire televisieprogramma Ter
Land, Ter Zee en In De Lucht in de tachtiger jaren.
In de jaren dat DAF nog personenauto’s maakte waren vrijwel alle modellen
uitgerust met dat pientere pookje, in die tijd nog met een leren of rubber
riemoverbrenging. In 1972 is de CVT als product op eigen benen gaan staan.
Eerst door het bedrijf VDT, Van Doorne Transmissies, later is het Bosch
Transmissies gaan heten, met een grote fabriek in Tilburg.
Wat maar weinig mensen weten, is dat deze Nederlandse vinding feitelijk een
geweldig succes is geworden. Ruim de helft van alle nieuw verkochte auto’s
wereldwijd heeft tegenwoordig een automaat als schakelbak, en daarvan is maar
liefst twintig procent een CVT. Dat betekent dat een op de tien auto’s die
wereldwijd nieuw verkocht worden een pienter pookje aan boord heeft. Bijna tien
miljoen per jaar! En het marktaandeel is groeiende, vooral in Azië. Wat maar
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weinig mensen weten, is dat deze Nederlandse vinding een geweldig succes is
geworden.
Maar de vraag die opkomt: hoe ziet de toekomst eruit voor het Pientere Pookje?
Heb je in een elektrisch aangedreven auto eigenlijk nog wel een versnellingsbak
nodig? En is dan de CVT de beste oplossing?
Bij de huidige generatie elektrische auto’s is er geen schakelbak aanwezig,
behalve voor vooruit/achteruit en de neutraalstand. Schakelen is minder zinvol
omdat elektromotoren een goed koppel met een hoog rendement kunnen leveren
bij een groot bereik aan toerentallen. Het gevolg hiervan is dat bij de overgang
naar elektrisch aangedreven voertuigen de transmissiefabrikanten niet meer
nodig zijn! Is er dus ook geen toekomst meer voor de CVT?
Recent onderzoek laat zien dat een CVT goed gebruikt kan
worden in combinatie met een elektrisch aangedreven auto. In
een aangepast ontwerp van de aandrijving zou het gebruik van
een CVT dezelfde rijeigenschappen kunnen geven maar met een
kleinere elektromotor, met als voordeel dat er ook aan
rendement wordt gewonnen. Dit zou de aanschafprijs en het
bereik van een elektrische auto met CVT ten goede kunnen
komen. Het pientere pookje is nog niet verloren!
Lezersreactie 1 februari 2019
Pienter pookje
In uw uitgave van vorig weekend zag ik het aardige stuk ‘Nieuwe
toekomst voor pienter pookje’, over van Van Doorne en zijn
zogenaamde uitvinding, de Variomatic (FD, 26 januari). Wat maar
weinig mensen weten is dat dit geen vinding was van Van Doorne. Ook
de auteur van het stuk, hoogleraar Maarten Steinbuch van de TU
Eindhoven, weet dit blijkbaar niet. Van Doorne heeft misschien het idee van de
Variomatic (de CVT-aandrijving) verbeterd, doch zeker niet uitgevonden. Rond 1910 had
de autobouwer Corre (later La Licorne) uit Frankrijk deze Franse ontwikkeling reeds in
haar voertuigen ingebouwd.
Henk Afink, Enschede
Naschrift Henk Afink naar redactie FD:
Een Amerikaan heeft in 1898 de CVT ontwikkeld.
Reeves heeft in 1899 de CVT doorontwikkeld (zie
illustraties). Fouillaron heeft de handmatige CVT
productie rijp gemaakt voor zijn eigen automerk in
1901 en aan andere autobouwers van die tijd
aangeboden. Van Doorne heeft de CVT voor de
gemiddelde automobilist in de eind vijftiger jaren
gebruiksvriendelijker gemaakt als automaat.
Alhoewel de eerste DAF CVT in bergachtig terrein
levensgevaarlijk waren, en later zijn aangepast.
Laten we de uitstekend werkende CVT in draai en
freesbanken niet vergeten.
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PAC AGENDA 2019
Datum

Naam

Organisator

Locatie

Za 8 juni

Aspergerit

Patrick Martini

Baarlo (L)

Zo 16 juni

Nationale Oldtimerdag
William van der
Met PAC stand
Meulen
www.oldtimerdaglelystad.nl

Lelystad

Zo 30 juni

Bourgondische Tour

La Baraque,
Zevenhuizen (ZH)

Za 13 +
zo 14 juli

Traditierit tijdens Historisch
Festival Huis Doorn
www.historischfestijn.nl

Hans van der
Wouden &
Sonja
Doldersum
Lex Stibbe &
Elga van
Wenum

Vr 30 + aa Drenthe Toer
31 aug +
(meerdaagse!)
zo 1 sept
Za 28
Slotrit
september

Wim & Willy
Oldenboom

Assen (Dr)

Hans Wijland
& Peter
Slootweg

Utrecht/Gelderland

11 t/ 13
oktober

Oldtimer & Classic Beurs
Met PAC stand

Wim Bouland

Sportcentrum Leek
Leek (Gr)

Za 19
oktober

Praatmiddag

Fam. Frits de
Boer

Heiloo (NH)

Za 7
december

Oliebollenpraatmiddag

Hans van der
Wouden &
Sonja
Doldersum

Zevenhuizen (ZH)
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COLOFON
Bestuur
Nel Verstoep – voorzitter
06-39792916
pac.voorzitter@gmail.com
Elga van Wenum – secretaris
06-55368346
pac.secretaris@gmail.com
Gerben Zwart – penningmeester
071-5760110
gzwart@freeler.nl
Hans Wijland – technische commissie
030-6567695
h.wijland@hotmail.com
Patrick Martini – evenementencommissie
040-2351152
martini@kpnplanet.nl
Tanja Korevaar – communicatie
06-25258064
pac.communicatie@gmail.com
Secretariaat
Dorpsweg 42, 3253 AH Ouddorp

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
E-mail: pac.communicatie@gmail.com

Eindredactie nieuwsbrief: Tanja Korevaar
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