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Beste PAC-leden,
We hebben net een zeer gezellige Oliebollenpraatmiddag
achter de rug. Dat is binnen de PAC het teken dat het einde
van het jaar echt nadert. Het is december, feestmaand. Tijd
om bij elkaar te zijn en het jaar te overdenken. Tijd om stil
te staan bij wat gebeurd is en ook uit te kijken naar alle
nieuwe dingen die volgend jaar op ons pad komen.
Een van mijn levensmotto’s is ‘stuur in eigen hand’. Je kunt
je leven niet 100% bepalen, maar als je zelf niets doet,
gebeurt er ook niets.
Hulp vragen is daar een manier van, dat is soms lastig. Maar mensen helpen
elkaar graag. Dat geldt ook binnen de PAC. We hebben als bestuur gevraagd om
de club te helpen. En dat is gebeurd. Veel leden hebben hun hulp aangeboden.
Daar zijn we erg blij mee!
Vraag ook hulp aan elkaar als u een probleem heeft met uw oldtimer. Daar zijn
we voor. Er zitten diverse leden in de technische commissie met veel kennis in
huis. Ook hebben we een archief, zowel bij Henk Oost, als bij het NCAD, is veel
naslagwerk aanwezig. Mocht u op zoek zijn naar de eigenaar van een specifieke
auto om kennis mee te delen, zoekt u dan contact met het bestuur.
Wintertijd is de tijd voor onderhoud en reparaties. Het is wellicht iets te koud in
de garage. Onderhoud is belangrijk. Met aandacht groeit alles.
Ik wens u namens het bestuur hele fijne kerstdagen, een gezellig Oud & Nieuw
en een zeer voorspoedig 2020 in goede gezondheid!
Tanja Korevaar
bestuurslid Communicatie en redacteur
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PAC AGENDA 2020
Dit is de agenda voor 2020 die Patrick Martini en Elga van Wenum van de
Evenementencommissie samen met Hans Wijland van de Technische Commissie
én de organisatoren van de ritten hebben samengesteld. Wij hebben zo veel
mogelijk rekening gehouden allerlei ritten en wensen. We vinden dat er weer een
mooi programma voor het nieuwe seizoen ligt.

Datum

Naam

Organisator

Za 7 mrt

JALV

Bestuur

Za 18 april
Za 25 april

Praatmiddag 1
Openingsrit

Za 9 mei

Hollandsche
IJsselrit
Beforty Rit

Za 6 +
Zo 7 juni
Vr 5 – Zo 7
juni
Za 27 juni
Za 11 +
zo 12 juli
Za 22
augustus
Vr 4 – zo 6
september
Za 3
oktober
Za 17
oktober
Za 12
december

Locatie

DAF museum
Eindhoven
Fam. v.d. Dussen
Nieuwerkerk a/d IJssel
Mieke en Piet-Wim Noord-Holland
Peetoom
Team HYR
Nieuwerkerk a/d IJssel
Milton Laarman

Haarlem

Rob Gunsing en
Sjaak Leenders
Gauthier Schmitz

Apeldoorn

Hans en Sonja vd
Wouden
Juri Castricum

Achterhoek

Drenthe

Slotrit

Wim en Willy
Oldenboom
Jaap van Wijk

Praatmiddag 2

Juri Castricum

Bommelerwaard (GLD) /
Land van Heusden en
Altena (N-Br)
Winkel

Praatmiddag 3

Hans en Sonja

Zevenhuizen

Hanzenrit
Bourgondische
Tour
Pionierrit
Achterbankrit
Drenthe Toer
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JALV 7 MAART IN DAF-MUSEUM
Voor onze jaarlijkse ledenvergadering hebben Patrick Martini en Dirk
Verstoep een bezoek aan het recent verbouwde DAF-museum in
Eindhoven. Op 8 november opende prof. Mr. Pieter van Vollenhoven het
vernieuwde museum. Zij vinden dit een zeer geschikte locatie voor onze
ledenvergadering.
U ontvangt via Elga van Wenum van het secretariaat nog de officiële uitnodiging
met alle details. U kunt zich vervolgens aanmelden voor de vergadering en/of de
lunch. Er is uiteraard gelegenheid om het museum te bekijken. Reserveert u
alvast de datum in uw agenda.
Datum: zaterdag 7 maart 2020
Lunch: 12.00-13.30 uur
Inloop vergadering: 13.30-14.00 uur
Ledenvergadering: 14.00-16.00 uur
Bezoek museum en borrel: 16.00-18.00 uur
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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.

WEL EN WEE
In de Telegraaf lazen wij de overlijdensadvertentie van Gerie de Boer, weduwe
van Jan de Boer. In oktober waren wij nog te gast bij de familie De Boer voor
een praatmiddag. Wij condoleren de familie met dit verlies en wensen hen veel
sterkte.

LEDENBESTAND
Nieuwe leden en donateurs


Jack Berk, Amsterdam

Opgezegd


Leo de Jong, lidnummer 481

Tuf-Tuf, digitale nieuwsbrief, december 2019

Pionier Automobielen Club

pagina 4

Met korting naar InterClassics Maastricht
Forgotten classics is het motto van InterClassics 16-19 januari 2020. De
FEHAC speelt daarop in en laat op haar stand de al lang vergeten merken
Nash Ambassador en Borgward P100 zien. Ook dit jaar zullen op de
vrijdag, zaterdag en zondag deskundige sprekers actuele oldtimer
onderwerpen behandelen. Het exacte sprekers programma volgt begin
januari in een nieuwsbrief, maar zeker weten we nu al dat brandstoffen
en duurzaamheid belangrijke onderwerpen zullen zijn.
De FEHAC zal vrijdag 17 januari om 17.00 uur de prijzen uitreiken voor de
mooiste Forgotten Classic Car en de mooiste klassieker en de mooiste clubstand.
Alle leden van de aangesloten clubs – dus ook u als PAC-lid - nodigen we uit om
bij een bezoek aan InterClassics ook een kijkje te komen nemen bij de FEHAC.
Dat kan nu met met korting op de toegangsprijs. InterClassics biedt speciaal
voor FEHAC-clubleden korting op de entreeprijs die normaal € 20,- bedraagt.
1. Als u online uw toegangskaarten koopt, krijgt u € 4,- korting via
www.interclassicsmaastricht.nl/FEHAC.
2. Als u onderstaande bon invult en meeneemt naar de kassa krijgt u € 3,korting.
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KALENDER RVCCB 2020
Onze vrienden van de Belgische RVCCB hebben hun jaarkalender ook
gereed. Zij waren zo vriendelijk om deze met ons te delen.

26 januari

Nieuwjaarslunch - Waterloo

8 februari

Algemene Vergadering der leden

14,15 & 16 februari

Winter in de Hoge Venen

22 maart

Spring Run

18 april

Débloc Bielles voor voertuigen pré-919

3 mei

100 km d'Ophain – met aandacht voor de tragere auto's

21 t/m 24 mei

De 1000 km door Belgische en Franse Ardennen

29, 30 en 31 mei

Randonnée 1900 Autotocht (pré – 1905)

28 juni

Tours de manivelle (Rocroi) statische bijeenkomst met
liefhebbers van na-oorlogse voertuigen om de vooroorlogse
voertuigen te leren kennen

24,25 & 26 juli

Rally der Vlaanderen: In Frans Vlaanderen

23 augustus

Ourthe & Maas Rit

6 september

Randonnée du Hain: voor cyclecars en grand sport

19 & 20 september

Rit der Generaties

Kijk voor meer informatie op www.rvccb.be/nl/
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KALENDER ASC 2020

Onze vrienden van de ASC Allgemeiner Schnauferl Club hebben een uitgebreide
kalender waar niet alleen hun eigen ritten, maar ook allerlei beurzen en
buitenlandse ritten op staan.
De complete kalender: https://asc-schnauferlclub.de/termine/aktuelle
65e Internationale Duitsland Rallye 11 t/m 14 juni 2020
https://asc-schnauferlclub.de/termine/deutschlandrallye

OLIEBOLLENPRAATMIDDAG 7 DECEMBER
Op zaterdag 7 december organiseerden Sonja Doldersum en Hans van der
Wouden de Oliebollenpraatmiddag. De auto’s van Hans en anderen stonden mooi
opgesteld in de garage. De tafels en stoelen stonden ertussen en waren feestelijk
gedekt. In de bar was het gezellig warm en het bier was koud. Zo’n 50 PACleden wisten de weg naar Zevenhuizen te vinden. Wederom was deze middag
prima verzorgd met oliebollen en appelbeignets. En we gingen naar huis met
heerlijke huisgemaakte erwtensoep in onze maag.
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SLOTRIT - 28 SEPTEMBER
Op zaterdag 28 september organiseerden Peter Slootweg en Hans Wijland de
Slotrit. We startten vanuit de Kersenwinkel in Cothen, een groot fruitbedrijf met
boerderijwinkel. Ook wel bekend van het jaarlijkse Kersenfestival in juni. We
werden goed ontvangen met koffie en gebak. De route ging via Wijk bij
Duurstede en de Lekdijk naar Amerongen. Via de Amerongse Berg maakten we
een rondje om Barneveld, om vervolgens neer te strijken in Woudenberg voor de
lunch. In de middag ging het regenen, maar dat mocht de rijpret niet drukken.
Langs Veenendaal vervolgden we de weg over de Utrechtse Heuvelrug en langs
de Langbroeker Wetering terug naar Cothen. De middag hebben we afgesloten
met een gezellige borrel.
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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
Archief
Henk Oost
06-31003572
oost.elbouih@casema.nl
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

Tuf-Tuf, digitale nieuwsbrief, december 2019

Pionier Automobielen Club

pagina 9

