Officieel orgaan van de Pionier Automobielen Club
64e jaargang nummer 3 - oktober 2019

Beste PAC-leden,
De zomer loopt ten einde en wie weet biedt de herfst
nog een paar mooie dagen om een klein ritje te maken.
Een ritje om nog na te gaan welke klussen uitgevoerd
moeten worden in de winter. Voor mij geldt ook dat ik
moet nadenken waar de auto’s gestald gaan worden. Ik
heb namelijk de moderne auto in de winter ook graag
binnen staan. Ik heb een hekel aan ruiten krabben. En
de motor laten draaien tot de ruit schoon is vind ik niet
kies.
Maar wat een mooie rij-evenementen hebben we dit
jaar gehad! Bij de Openingsrit dacht ik, de lat ligt dit
jaar hoog. Maar elke rit was het deelnemen dubbel en
dwars waard. Steekwoorden die bij mij opkomen zijn:
lange prachtige routes, desondanks toch rustig kunnen
rijden, heerlijke lunch, lekkere versnaperingen en
verrassingen onderweg, bezoeken aan locaties die een kijkje achter de schermen
geven. Ik heb alleen maar positieve reacties gehoord. Heeft u dit jaar niet
meegereden? Dan heeft u wat gemist. Bij deze wil ik, namens het bestuur en de
leden, alle organisatoren hartelijk bedanken, voor wat ze gedaan hebben.
Op 7 september stuurden wij u een oproep. Onder het motto ‘vele handen
maken licht werk’ zijn we op zoek naar leden die wat voor de club willen doen.
Bijvoorbeeld een bestuursfunctie, maar ook kleinere en eenmalige
werkzaamheden, zoals artikelen schrijven, meehelpen de club te digitaliseren,
evenementen organiseren of de club vertegenwoordigen bij onze partners NCAD
en Fehac. Wij kijken uit naar uw reactie!
Uw voorzitter,Nel Verstoep
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BENZINE VOOR
ONZE
ANTIEKE AUTO’S
Door: Peter Slootweg
Woensdag 11 september zijn Hans
Wijland en ik bij een voorlichtingsavond bij de FEHAC in Bunnik over
brandstoffen voor oldtimers geweest. Het advies is om de nieuwe E10
benzine niet voor auto’s met motoren ouder dan 30 jaar te tanken. Tank
altijd indien mogelijk een supreme 98 octaan benzine voor uw oldtimer.
Wat is E10 benzine?
Om te beginnen was er een uitgebreide presentatie van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat over E10 benzine. Een nieuwe soort benzine die
naast de reeds bekende E5 benzine wordt verkocht. Uit de naam blijkt al dat er
maximaal 10 procent bio-ethanol aan deze benzine wordt toegevoegd. Volgens
het ministerie bestaat er voor moderne auto’s absoluut geen gevaar om E10 te
tanken. Omdat wij meestal naast onze antieke auto’s toch ook wel een moderne
auto hebben is het interessant om te weten dat E10 bestaat uit benzine waarbij
minimaal 7,5 procent bio-ethanol of ethyl-tert-butylether (ETBE) wordt
bijgemengd. Het voordeel van deze ETBE boven bio-ethanol is, dat het geen
water opneemt en het benzine minder doet verdampen. Uit het woordje ‘of’ in de
vorige zin blijkt dat je nooit weet of je E10 met bio-ethanol of E10 met ETBE in je
tank krijgt. De oliemaatschappij zou daar duidelijkheid over moeten kunnen
geven. Wilt u weten of uw moderne auto op E10 kan rijden, doe dan de check op
www.e10check.nl.
E10 niet geschikt voor motoren ouder dan 30
jaar
Door alle sprekers werd benadrukt dat E10 NIET
geschikt is voor motoren ouder dan ongeveer 30
jaar. Waar we in geval van nood nog weleens
onze tank volgooiden met E5 (eventueel met
additief), kan dat met E10 absoluut niet meer. De
karakteristieken van E10 zijn dermate anders dan
van E5 dat oude motoren gaan pingelen en
ontstekingstijdstippen kunnen veranderen.
Voorlopig bieden tankstations E10 naast E5 aan. De ervaring zal uitwijzen dat ‘in
de toekomst’ - vooral bij kleinere tankstations - het niet economisch haalbaar zal
blijken te zijn om zowel E5 als E10 als ook een supreme 98 octaan benzine aan
te bieden. Verwacht wordt dat dan E5 verdwijnt. Omdat bio-ethanol water
aantrekt, is het niet zo’n goed idee om onze auto’s met ijzeren tanks met E5 te
laten overwinteren. Kijk op de site van de Fehac bij Benzine E10 en het
brandstofsysteem van klassieke voertuigen waar problemen kunnen ontstaan.
Tuf-Tuf, digitale nieuwsbrief, oktober 2019
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Advies: tank supreme 98 octaan
Meer toegespitst op de auto’s waar onze vereniging
voor staat: het advies is om altijd indien mogelijk een
supreme 98 octaan benzine te tanken. Volgens de
oliemaatschappijen die deze benzines leveren zijn
deze gegarandeerd bio-ethanol vrij en dus zo veilig
mogelijk voor onze auto’s. Voorbeelden van deze
benzines zijn:






Shell 98 V-power
BP 98 Ultimate
Firezone Competition 102 (deze stopt er per 1
oktober mee)
TanQyou 102 (heeft beloofd ermee door te
gaan)
oldtimerbenzine van ECOMAXX (niet bij
tankstations verkrijgbaar maar in jerrycans bij
gespecialiseerde winkels.

Van deze 5 soorten zijn Shell 98 V-power en BP98 Ultimate het best
verkrijgbaar. Op de vraag uit het publiek of het raadzaam is om een
loodvervanger additief hieraan toe te voegen werd gezegd dat men dat eigenlijk
niet wist.
Toekomst supreme 98
We zijn allemaal natuurlijk ook heel benieuwd of we in de toekomst nog met
onze antieke auto’s zullen kunnen blijven rijden. Onze regering en de
oliemaatschappijen geven hieromtrent
absoluut geen garanties maar de
verwachting is dat zeker de komende 20 jaar
de supreme 98 benzines leverbaar zullen
blijven. Uiteraard hangt dat ook samen met
de vraag ernaar. Er worden nog steeds
behoorlijke aantallen oldtimers ingevoerd
(de DZ-..-.. kenteken serie is alweer bijna
uitgeput) en ook de youngtimers mogen zich
verheugen in een toenemende
belangstelling. Mijn interpretatie op basis
van deze ontwikkeling is dat de vraag naar
deze supreme benzines eerder zal toenemen
dan afnemen.
Synthetische brandstoffen
De oliemaatschappijen zitten beslist niet stil. Onder maatschappelijke druk wordt
hard gewerkt aan de ontwikkeling van brandstoffen voor de toekomst. Enerzijds
is er de ontwikkeling van de fossiele brandstoffen met steeds verdere bijmenging
van bio-ethanol (in Brazilië is E25 al de norm en in Frankrijk is zelfs al E85
benzine te koop). Anderzijds wordt ook hard gewerkt aan synthetische
brandstoffen. Daar zitten ook versies bij die, zoals het er nu naar uitziet, zeer
geschikt zijn voor toepassing in onze auto’s. De toekomst ziet er dus zeker niet
verkeerd uit!
Tuf-Tuf, digitale nieuwsbrief, oktober 2019
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Ervaring Peter Sloot met zijn Peugeot
Sommigen van jullie weten dat mijn Peugeot uit 1939 bij hogere toeren niet
echt goed loopt. De auto staat momenteel bij een specialist in Franse
oldtimers. Hij heeft ontdekt (en dat gevoel wordt ondersteund door specialisten
in het buitenland) dat door de moderne benzines (ook van de supreme
soorten) er veranderingen optreden. Hij krijgt steeds meer klanten met auto’s
met dezelfde klachten.
Wat blijkt: moderne benzine verdampt waarschijnlijk eerder dan ouderwetse
benzine. Daardoor ontstaat in de vlotterkamer van de carburateur al een soort
mengsel. Als dan bij gasgeven de vaste sproeier meer brandstof vraagt, wordt
er mengsel aangezogen in plaats van pure benzine. Bij mijn auto heeft hij
geëxperimenteerd door de gaatjes in de sproeier te vergroten en het standaard
vlotterniveau te veranderen.
Tot nu toe zijn de experimenten hoopgevend. Meer dan eens geldt:
the devil is in the detail!
Advies Hans de Ruyter de Wildt
Hans mailde ons het volgende: ‘Ik heb nog een advies voor de PAC-leden over
benzines:






Er is nog ethanol vrije benzine te koop bij de Firezonepompen in
Nederland. Dit is de competition met 102 octaan (inmiddels is bekend
dat Firezone hiermee stopt per 1 oktober en het vervangt door Premium
98, red).
Verder is er ECOMAX Classic Car Fuel te koop, dat is een Alkyd benzine,
hier zit nooit ethanol in. Zie de site voor afleveringen-adressen:
www.gvg.nl. Het wordt verkocht in cans van 20 liter. Het is duurder €
3,10 p/l , maar voor overwinteren kan het nooit kwaad om de
carburateurs ermee vol te laten staan tegen uitdrogen van de
pakkingen.
Er kan ook een additief van Millers Oils bij de Euro 95 gedaan worden.
Dit werkt de schadelijke gevolgen van de ethanol tegen. Dit is makkelijk
op internet in Nederland te bestellen, het heet VSPE Power Plus. Ik
kocht het bij www.oliehandel.nl.’

HAV
Ook autoclub HAV (Historische Automobiel Vereniging Nederland) is begaan
met dit onderwerp. Zij publiceren op Facebook de volgende informatie uit een
Tubantia krantenartikel: ’Alleen de keten van TanQyou blijft benzine met 102
octaan leveren, maar niet onder de merknaam Competition 102. In de ons
omringende landen is brandstof met een octaangetal van 102 ook nog volop
leverbaar.’ Tankstations van TanQyou die vanaf oktober nog Euro 102 bieden,
zitten in Franeker, Sint Annaparochie, Leeuwarden, Hommerts, Grijpskerk,
Schoonebeek, Ommen, Dalfsen, Putten, Bergen op Zoom, Heerlen en
Landgraaf.
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ASPERGES EN EEN ASPERGERIT
Door: Tanja Korevaar
Foto’s: Dick Besling
Terwijl de rest van Nederland
werd geteisterd door een flinke
storm met veel regenoverlast,
reden wij op zaterdag 8 juni de
Aspergerit in Limburg. Hier viel
de storm relatief mee. Vanuit de
prachtige locatie van Hotel
Chateau de Raay in Baarlo deden
16 auto’s mee aan deze rit,
waarvoor Patrick Martini de
organisatie op zich had
genomen. Een prachtige rit door
Noord-Limburg met een fantastische lunch, met asperges natuurlijk en
een zeer gezellige nazit en diner.
Na de koffie (zonder vlaai, ja dat
moet ik even kwijt) dook de route
gelijk het bos in met onverharde
wegen, daar zouden we er meer van
zien. We reden langs dorpen zoals
Roggel en Neer. Via het
plassengebied langs de Maas
arriveerden we voor de lunch bij
Restaurant Boschmolenplas in
Panheel met uitzicht op de
Maasplassen. Na een feestelijke
ontvangst met champagne kregen
een fantastisch lunch met asperges
geserveerd. Geen terrasweer, maar
de sfeer was buitengewoon aimabel.
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Het waaide al hard in de ochtend, en in de middag
kwamen enkele stevige regenbuien die wind
vergezellen. Via het witte stadje Thorn en een
stukje België vervolgende we onze weg naar
Baexem, Helenaveen terug naar Baarlo.
Onderweg waren de aspergevelden goed te zien.
Jonge plantjes blijven het eerste jaar staan zonder
geoogst te worden. Zij zien eruit alsof ze zijn
‘doorgeschoten’. De velden waar wel geoogst is,
zijn de bedden overtrokken met wit plastic.

In de gezellig nazit werd Patrick
bedankt voor Nel Verstoep. Voor wie
dat wilde, was er nog een
aspergediner. Opvallend was dat veel
leden er een weekend uit van hadden
gemaakt. Zij arriveerden al op vrijdag
en bleven ook zaterdagavond in het
hotel logeren. Een enkeling maakte
zondag nog een extra rit. Het weer
was die dag vele malen aangenamer
dan de dag ervoor.

TE KOOP: PAC BADGE
Door: Elga van Wenum
We hebben al meer dan de helft van de PAC badges aan u
verkocht. Het is een textiel exemplaar die u op uw jas of
cap kunt naaien.
U kunt een exemplaar bestellen bij secretaris Elga van
Wenum: pac.secretaris@gmail.com onder vermelding van
uw naam en adres.
De prijs is € 12,50 per stuk 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.
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PAC STAND OP
NATIONALE OLDTIMERDAG
Waar kunnen we ons als club beter tonen aan oldtimerliefhebbers, dan
op de Nationale Oldtimerdag in Lelystad? Dit jaar hebben Hans Waldeck
en Henk Valkema de handschoen opgepakt en de stand aangekleed met
auto’s van leden, een mooie informatiebanner en informatieborden voor
PAC-auto’s die verwezen naar de PAC-stand.
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WEL EN WEE
Tot onze grote schrik ontvingen wij eind augustus het bericht dat geheel
onverwacht Gera Zuurhout, de echtgenote van Wim, is overleden. Ze was pas
64 jaar. Wij kennen Gera als een zeer betrokken PAC-lid, die samen met haar
man bij vele evenementen aanwezig was. Wij wensen Wim en de verdere familie
heel veel sterkte om met dit onverwachte verlies om te gaan.
Ook bereikte ons via PAC-leden het bericht dat Henk Valkema ons plotseling
ontvallen is op 18 oktober. Wij wensen Augusta en de kinderen sterkte met dit
verlies.
Canadese oorkonde voor Alice van Bekkum
Canada heeft bijzondere eer betoond aan Alice van
Bekkum. De voorzitter van Faces to Graves kreeg de
Sovereign’s Medal for Volunteers opgespeld door
Julie Payette, gouverneur-generaal van Canada, aan
boord van het Canadese fregat HMCS St. John’s. De
stichting verzamelt levensverhalen van Canadese
militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn
gesneuveld.

LEDENBESTAND
Nieuwe leden




Edwin Bos en Sylvia Cats, Maasdam
Kees Stinis, Krimpen aan de Lek
Bert Roubos, Bleiswijk

Opgezegd



Wim Crone, lidnummer 391
Robert Rozeman, lidnummer 822

Overleden



Piet Heres, lidnummer 819
Marinus Heuvelman, lidnummer 729
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DRENTHE TOER:
EEN WEEKEND LANG PLEZIER
pac
Ppac

Tekst: Elly Ax en Gilles Warning
Foto’s: Dick Besling, Tanja
Korevaar, Ielke-Jan
Van vrijdag 30 augustus tot en
met zondag1 september 2019
hebben wij de 7e Drenthe Toer
gereden vanuit Assen. De
weersvoorspellingen voor het
hele weekend waren prima,
dus dat kon niet meer stuk.
TT-Circuit
Op vrijdag werden wij in het Van der Valk hotel hartelijk ontvangen door Wim en
Willy Oldenboom met koffie, thee en Drentse koek en kregen wij onze tasjes met
het routeboek en dergelijk. Na een lange afwezigheid mochten wij Kees en Lidy
Castricum ook weer welkom heten. ‘s Middags gingen wij naar het TT Circuit en
aangezien ik (Elly) daarmee ben opgegroeid ging mijn hart
open. Wat een prachtige middag! Met een rondleiding
achter de schermen kregen wij heel veel te zien: ook
mochten we even kijken bij Time Control en Race Control.
De fles champagne ontbrak, maar wij mochten op het
ereschavot staan. Daar werden de nodige foto’s gemaakt.
Terug in het hotel konden wij ons voorbereiden op een zeer
uitgebreide maaltijd met Live Cooking. We hielden eerst een
minuut stilte voor het overlijden van Gera Zuurhout.
Tuf-Tuf, digitale nieuwsbrief, oktober 2019
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Orvelte
Op zaterdag gingen wij een toertocht maken door mooi
Drenthe. We zagen prachtige dorpjes en dorpen en
gingen over mooie weggetjes door de bossen van de
Drentse Hondsrug. De koffie stond klaar in het
museum Orvelte. Daar hadden wij de gelegenheid om
rond te kijken, terwijl er ook een braderie aan de gang
was. Daarna langs Pesse, Dwingeloo, Lhee en
Lheebroek weer terug naar ons hotel. ‘s Avonds
konden wij genieten van een voortreffelijk viergangen
diner in de Iveryroom.

Kamp Westerbork
Op zondag vertrokken wij na een korte rit naar kamp
Westerbork. Uitleg hoeft niet. Iedereen weet wat in
de Tweede Wereldoorlog daar heeft plaatsgevonden.
De terugreis ging richting de Televisietoren en langs
de langgerekte Drentse Hoofdvaart van Smilde (mijn
geboorteplaats) naar het hotel in Assen.

Wij kunnen terugkijken op een
zonnig, gezellig Drents weekend. Wim
en Willy, nogmaals onze hartelijke
dank voor het organiseren hiervan en
wie weet tot volgend jaar.

John Jonker

Tuf-Tuf, digitale nieuwsbrief, oktober 2019
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Vervolg Drenthe Toer
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Wim Oldenboom: ”Henk en Ielke-Jan vormden het team van de bezemwagen.
Helaas waren er de nodige pechgevallen, die ze geweldig hebben opgelost.”
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NIEUWE AUTO’S IN DE CLUB
De Technische Commissie heeft in het afgelopen tijd weer 6 auto’s gekeurd en
toegelaten tot de PAC.

Buick 1925 – Jeroen Bloemen

Buick 1911 – Jan Lichtenberg

Dodge 1929 – Hans Waldeck

Rolls Royce 1933 – Jos Bakker

Tuf-Tuf, digitale nieuwsbrief, oktober 2019

Packard 1924 – Marcus v/dWoude

Ford T 1911 – Willem v/d Horst
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AFTREDEN BESTUURSLEDEN 2020
Door: het bestuur
Begin september hebben we u een e-mail gestuurd waarin wij u vroegen
om ook taken binnen de club op te pakken om het voortbestaan te
garanderen. Wij hebben daar diverse reacties op ontvangen. Samen met
die mensen die tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in
maart zijn opgestaan, zijn er toch weer nieuwe activiteiten gedaan en
heeft er overdracht van activiteiten plaatsgevonden. Heel fijn!
Wordt u bestuurslid?
Ook in het bestuur is ook vers bloed nodig. Sommige bestuursleden merken dat
ze naast een fulltime baan niet de aandacht aan de club kunnen besteden die zij
eigenlijk willen. En dat levert 2 verliezende partijen op. Anderen voeren al een
aantal jaren een bestuursfunctie uit en vinden het tijd om het spreekwoordelijke
stokje over te dragen.
Aftredend in 2020
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering hebben een aantal bestuursleden
aangegeven af te treden:





Nel Verstoep – voorzitter
Elga van Wenum – secretaris
Patrick Martini – voorzitter evenementencommissie
Tanja Korevaar – bestuurslid communicatie

Hans Wijland en Gerben Zwart blijven wel aan als bestuurslid.
Wij willen u deze ontwikkeling alvast meegeven, zodat dit begin 2020 niet als
een totale verrassing komt. Ieder clublid die interesse heeft in een
bestuursfunctie mag contact opnemen met het bestuur om te informeren wat het
inhoudt (contactgegevens achterin deze nieuwsbrief).
Nogmaals, wij als bestuur maken ons zorgen over het voortbestaan van onze
club.
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OLDTIMER VERZEKERING
Door: FEHAC
Waar kun je je oldtimer goed verzekeren?
Een lastige vraag, waar geen eenduidig
antwoord op te geven is, in die zin welke
verzekeringsmaatschappij de beste zou zijn.
Het gaat erom wat jij belangrijk vindt. En
daarvoor moet je toch de voorwaarden
doorspitten. De FEHAC heeft een negental
aandachtspunten opgesteld.
Ieder motorvoertuig, dat van de weg gebruik
maakt, moet minimaal WA verzekerd zijn (WAM).
Hierdoor kan bij een ongeluk het slachtoffer zijn
schade claimen bij de veroorzaker en de schade
vergoed krijgen.
Voor oldtimerhobby maatwerk
Oldtimers worden vooral als hobbyobject gebruikt. Zij worden als mobiel erfgoed
door de gebruiker vertroeteld. Hierdoor is de onderhoudstoestand goed. Ook is
het gebruik is zeer zorgvuldig. Het aantal gereden kilometers is ook doorgaans
maar heel beperkt. Hierdoor zijn de risico’s gering en daarom zijn er speciale
verzekeringen voor oldtimers ingevoerd. Deze verzekeringen hebben een lage
vaste premie en kennen op oldtimers toegesneden voorwaarden.
Dagelijks gebruik met aangescherpte voorwaarden
De laatste tijd komt het meer voor dat de oldtimer niet alleen hobbymatig maar
ook dagelijks wordt gebruikt. De risico's nemen dan voor de verzekeraar toe.
Hierdoor komen er meer claims binnen op oldtimerverzekeringen. De gevolgen
zijn dat de premies stijgen en de acceptatiecriteria verscherpt worden. Het
verzekeren van voertuigen vanaf 25 jaar op diesel of op LPG op een oldtimerpolis
is hierdoor lastiger en bij sommige maatschappijen zelfs onmogelijk geworden.
FEHAC heeft basis eisen voor de oldtimerverzekering opgesteld
De FEHAC kent negen basiseisen voor een goede oldtimerverzekering. De
Federatie Historische Autobiel- en Motorfietsclubs ( FEHAC), heeft in 2004, mei
2009 en december 2015 (na te lezen bij publicaties, FEHACtiviteiten op de site)
onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de in Nederland aangeboden
verzekeringen voor klassieke voertuigen. De FEHAC heeft eerst acht eisen
opgesteld waaraan een goede oldtimerverzekering in ieder geval aan moet
voldoen. Later kwam daar een negende eis bij: dekking bieden voor het
toegestaan rijden tijdens schorsing en de winterstop (naar de APK-keuring en
gebruik maken van de evenementenregeling). Een oldtimerverzekering, die aan
alle negen eisen voldoet, krijgt van de FEHAC het in de markt onderscheidende
predicaat ‘FEHAC goedgekeurde oldtimerverzekering’.

Tuf-Tuf, digitale nieuwsbrief, oktober 2019

Pionier Automobielen Club

pagina 15

De specifieke, speciaal voor
oldtimerverzekeringen eisen op het
gebied van acceptatie en t.a.v. de
inhoud van de polis zijn:
1. Geen leeftijdsdiscriminatie:
zowel ouderen (65 plus) als
jonge bestuurders (jonger dan
23 jaar) moeten verzekerd
kunnen worden
2. Geen koppelverkoop met de
dagelijkse auto
3. Erkenning door verzekeraars van
FEHAC erkende clubtaxaties
4. Geen dekkingsbeperkingen (bijv.
in tijd of gebied) van toer- en
regelmatigheidsritten
5. Atijd-terug-garantie van het beschadigde verzekerd object na een ongeval,
ook vanuit het buitenland
6. Goede schaderegeling van casco schade; geen beperking in de hoogte van
de prijs van het vervangingsonderdeel en geen beperking van custom
made onderdelen
7. Vrije keuze waar het voertuig hersteld wordt
8. Recht op het terugkrijgen van het wrak na uitkering van een total loss
schade
9. Dekking voor toegestaan rijden (APK keuring en Evenementenregeling)
tijdens de winterstop en schorsing
Ervaring leert dat verzekeraars het meeste moeite hebben met de eisen 4, 5, 6
en 8.
Op basis van de Oldtimerverzekeringen enquête 2015 voldoen de onderstaande
verzekeraars aan alle negen eisen die de FEHAC stelt aan een kwalitatief goede
oldtimerverzekering:






a.s.r.
TVM Verzekeringen
Kuiper Verzekeringen
KNAC
GIO Klassieker Verzekeringen

Bron: https://fehac.nl/verzekeringen/
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Te koop: Nash 420 Standard Six 1928
Henk van Wijngaarden biedt zijn Nash te koop aan. Henk: ”Deze auto is in zeer
goede staat en heeft altijd binnen gestaan. De auto heeft originele spaakwielen.
Wij hebben altijd veel bekijks als we een dagje uit zijn.”
Eigenschappen:







merk: Nash
personenauto
bouwjaar 1928
type 420 Standard Six
kenteken AE-60-71
massa ledig voertuig 1268 kg

Bent u geïnteresseerd in deze mooie auto? Neem dan contact op met Henk van
Wijngaarden via telefoon 076-522 46 70.
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PAC AGENDA 2019
Datum

Naam

Organisator

Locatie

Za 7
december

Oliebollenpraatmiddag

Hans van der
Wouden &
Sonja
Doldersum

Zevenhuizen (ZH)

De Agenda 2020 leest u in de volgende nieuwsbrief.

Oproep liefhebbers of bezitters
van Auburn, Cord of Duesenberg
Een nieuwe donateur van onze club is Jack Berk. Hij heeft jaren in de Verenigde Staten gewerkt, waar
hij lid is geworden van de Auburn Cord Duesenberg Club. Nu hij weer in Amsterdam woont, zou hij
graag in contact komen met liefhebbers of bezitters van deze merken in Nederland. “In de VS heb ik
een Cord uit 1937 en ben ik lid van de Auburn Cord Duesenberg club. Ik zou graag in contact komen
met liefhebbers in Nederland van deze automerken,” schrijft Jack. “En als dat mogelijk is zal ik graag
eens een keer meerijden, op de achterbank of met mijn oudste auto, een Bristol 400, net geen
prewar, maar wel gebaseerd op de prewar BMW.”
U kunt contact met Jack opnemen via jackberk@hushmail.com.
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COLOFON
Bestuur
Nel Verstoep – voorzitter
06-39792916
Nel5ver@xs4all.nl
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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