Officieel orgaan van de Pionier Automobielen Club
63e jaargang nummer 1 - mei 2018

VOORWOORD
Het lijkt al lang geleden, de Slotrit van vorig jaar. En wie
toen heeft meegereden, weet dat de auto na de rit wel aan
een poetsbeurt toe was. Die rit ging ik naar huis met het
goede voornemen om niet te lang te wachten om de auto
rijklaar te hebben voor 2018. Ik weet niet hoe het u
vergaat, maar ik was ineens een paar praatmiddagen en
algemene ledenvergadering verder en uiteindelijk was er
nog niets met de auto gebeurt. Het klinkt misschien
vreemd maar de winter was te kort en het voorjaar kwam
met een paar warme dagen veel te snel. De klussen in huis
nog niet gereed en een tuin die nog gesnoeid moest
worden en de eerste rit kwam er al aan. Eerlijk gezegd ik was er nog niet aan toe.
Ergens ben ik nog blijven hangen bij de algemene ledenvergadering, bij Aviodrome. Het
bestuur rapporteerde af over vorig jaar en presenteerde de plannen voor komend jaar.
Daarnaast was er een presentatie van Kate Gorina met aanbevelingen voor de PAC. Eén
aanbeveling betrof het verbeteren van onze website, Facebook-pagina en spontaan
kregen we hulp aangeboden van Patricia Struijk en Tiffany Macey. Geweldig! De sociale
media wordt steeds belangrijker. Wie gebruikt geen internet om te zoeken naar
onderdelen, of ‘googlet’ wat om zich te verlekkeren aan mooie auto’s die te koop worden
aangeboden. Ik hoop dat we komend jaar een stap kunnen zetten in de sociale media.
Ook het idee om met onze buitenlandse collega-klassiekerverenigingen een rit te
organiseren kan op steun rekenen. Dit gaan we verder uitwerken.
Inmiddels was het april en de Buick was nog niet gereed voor een rit, de modder zat er
nog op. Gelukkig heeft mijn broer de Buick onder zijn hoede genomen en stond de Buick
een week voor de openingsrit er ‘spik en span’ bij. En ook al was ik nog niet helemaal toe
aan het nieuwe rijseizoen, de openingsrit van Rob Gunsing en Sjaak Leenders bracht me
gelijk in de stemming. Lekker toeren door mooie gebieden. Ik heb er helemaal zin in en
ik hoop dat u dat ook heeft.
Uw voorzitter,
Nel Verstoep
PS: Wat zo leuk is, als u deelneemt aan rit, bent u gelijk in bezit van een mooi nieuw
rallybord!
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LIEF EN LEED
Krijn van Meir
Eind 2017 hebben Philippe en Marjolein van Meir uit Breda hebben een zoon
gekregen met de naam Krijn. Zij hadden al een zoon genaamd Frederik. Hopelijk
kunnen we het jonge spul bewonderen tijdens de Pionierrit die Philippe op 28 en
29 juli organiseert. Het bestuur heeft namens onze club bloemen gestuurd.
Job Vis
Helaas kwam onze penningmeester erachter dat ons lid Job Vis uit Scheveningen
in oktober 2017 is overleden op 67-jarig leeftijd. Hij was de oprichter van Vis
Land Rover Supplies. Hij had lidnummer 400.

LEDENBESTAND
Nieuwe leden:
Piet en Maaike Heres – Toornwerd
Jan Voncken – Bilzen (B)
Ludo Jac de Vries – Hoogezand
Afgezegd:
Rik en Lisette Voncken - Zutendaal (B) (lidnr. 619)
Willy van der Dussen – Nieuwerkerk a/d IJssel (lidnr. 572)
Piet Henke – Egmond a/d Hoef (lidnr. 754)

PAC MAGAZINE TUF TUF
Vlak voor Pasen is eindelijk ons magazine op de mat gevallen.
Mocht u deze niet ontvangen hebben, stuur dan een mail naar
de redactie via pac.communicatie@gmail.com.
Ook bijdragen?
Heeft een verhaal of een verslag van een restauratie van een
oldtimer? De redactie hoort dat heel graag. Samen maken we
het clubmagazine!
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TE KOOP: DELAGE
TYPE DE MODEL TORPÉDO
Bert en Liesbeth van de Zand
bieden hun Delage te koop aan.
Deze Delage is begin zeventiger
jaren gerestaureerd door Jan Smits
(geen onbekende in de club). Er is
dus sprake van een oudere
restauratie, maar de auto is nog
steeds in goede staat en
mechanisch ook volledig in orde. De
auto oogt zoals dat bij een Delage
hoort: luxe en statig.
Interesse? Bel dan Bert van de Zand
op telefoonnummer
06 - 15 03 8000. Tijdens de
Historierit is deze auto te bekijken.
Merk en type: Delage type DE model torpédo
Bouwjaar: 1923
Carrosserie: Fa. Besset te Annonay
Motor: 4-cilinder zijklepper van 2200 ccm
Extra’s: separatieruit, zoeklicht, koffers, rood koperen tank, leren bekleding
Prijs: € 40.000,=

PAC en de AVG
Elke organisatie of vereniging neemt maatregelen om te voldoen aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is bedoeld om uw
privacy en persoonlijke gegevens beter te beschermen.
Als bestuur zijn we bezig om de nodige maatregelen te nemen. Een van de
gevolgen is dat we uw expliciete toestemming nodig hebben om uw gegevens op
te slaan en te gebruiken. Daarnaast dat we het ledenbestand niet meer integraal
kunnen verspreiden, bijvoorbeeld op de website. U merkt hier binnenkort meer
van.
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NIEUWE AUTO’S IN DE CLUB
Austin Seven Sports
(zwart) uit 1934 van
Feike Jac de Vries
Op de foto: Ludo Jac
de Vries, ons
nieuwste (en
jongste) lid

Chevrolet
Independence
Model AE
(rood) uit
1931 van
Marcus van
der Woude
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< Oakland uit 1918 van Hemmo
Starke

> Riley 9 Monaco Ultra+ (groenzwart) uit 1932 van Wim Bakker

< Schaudel uit 1902
van Hans van Huizen

Tekst en foto’s: Hans
Wijland
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LEDENVERGADERING - 10 MAART
Tekst: Tanja Korevaar – Foto’s Gerben Zwart, Wouter Zwart

Op de prachtige locatie van het Aviodrome in
Lelystad ontmoetten wij elkaar op zaterdag
10 maart voor de jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering. Met 46 leden plus partners en
familie waren wij blij met deze opkomst.
Voor de inhoud van de vergadering verwijzen wij
naar de notulen die de secretaris op 30 maart jl.
heeft verzonden. Kate Gorina presenteerde de
resultaten en aanbevelingen van het onderzoek
dat zij op verzoek van het bestuur uitvoerde. In
deze nieuwsbrief kunt u de samenvatting van
haar onderzoek lezen.
Bijzonder aan het Aviodrome is dat de
eigenaar van het park, Libéma, ook
beheerder is van het Autotron.
Autotron Oldtimer Producties
organiseert diverse beurzen en is lid
van de PAC met verschillende wagens.
Enkele van deze klassiekers stonden in
het luchtvaartmuseum.
Er was de hele dag gelegenheid om
het Aviodrome te bezoeken en de
historische vliegtuigen te bekijken. De
lunch en de borrel na afloop waren in
het sfeervolle passagiersterminal uit
1928 die voorheen op Schiphol stond.

Uw bestuur bestaat uit (v.l.n.r):
•
•
•
•
•
•

Nel Verstoep (voorzitter)
Patrick Martini
(evenementencommisie (EC))
Tanja Korevaar (communicatie)
Elga van Wenum (secretaris/EC)
Hans Wijland (technische
commissie)
Gerben Zwart (penningmeester)
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ONDERZOEK KATE GORINA
Op verzoek van het bestuur
heeft Kate Gorina – in het
kader van haar
afstudeeropdracht aan de
Hogeschool van Amsterdam
(International Business &
Languages Management) –
onderzoek gedaan naar de
toekomst van de PAC. Zij
heeft hierover een
presentatie gegeven tijdens
de Algemene
Ledenvergadering op 10
maart. Binnenkort bespreekt
het bestuur haar
aanbevelingen en besluit
vervolgens wat ermee te
doen. Hieronder treft u een
vertaling aan van de samenvatting van het onderzoek.
INLEIDING
Het verzamelen van auto’s is een hobby die veel enthousiastelingen in clubs
bijeen brengt. Oldtimerclubs zijn geen uitzondering: alleen al in Nederland zijn er
meer dan tweehonderd verschillende verenigingen, met zowel commerciële als
niet-commerciële grondslag. Volgens Hagerty, een verzekerings- en
waarderingsbedrijf voor klassieke auto’s, staan deze organisaties allemaal voor
dezelfde uitdaging: vergrijzing van leden en gebrek aan jonge mensen met een
interesse in een dergelijke hobby. Als de jongere generatie niet wordt
aangesproken, dreigt de vergrijzing van het huidige ledenbestand en uiteindelijk
het geleidelijk uitsterven van de amateurclubs.
Net als veel andere soortgenoten, heeft Pionier Automobielen Club (PAC) te
kampen met demografische problemen. Om de gevaarlijke trend van een
afnemend lidmaatschap te vertragen, moet PAC een strategisch plan ontwikkelen
om het jongerensegment te vinden, te benaderen en te betrekken bij de
organisatie. Als eerste stap is er onderzoek gedaan naar de stappen die PAC
moet zetten om aan de behoeften van jongeren tegemoet te komen en hen de
toekomst van de club toe te vertrouwen.
ANALYSE
Onderzoek is gedaan om ten eerste te definiëren waar de club mee kan werken.
De club is organisatorische gezien wat zwak, dat is weerspiegeld in het gebrek
aan financiële en IT-middelen, een traditionele focus en verouderde huidige
promotionele activiteiten, weinig (internationale) naamsbekendheid en een
passieve benadering van het aangaan van strategische allianties met
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vergelijkbare clubs en sponsors, zowel lokaal als in het buitenland. Desondanks
maakt de PAC gebruik van unieke kenmerken met behulp waarvan het zich kan
onderscheiden van zijn concurrenten. Zulke kenmerken zijn het gevarieerde
aanbod van rally-ervaringen van de club, met activiteiten die specifiek gericht
zijn op jongeren, een ervaren gemeenschap van hoogopgeleide specialisten uit
de historische voertuigindustrie; en last but not least, bereidheid tot verandering
en innovatie. De geanalyseerde kansen en bedreigingen zijn onderzocht in
Nederland en in twee aangrenzende markten, België en Duitsland. Deze zijn
afgeleid van de trends in soortgelijke clubs, zijnde concurrenten van de PAC en
tegelijkertijd potentiële partners. Een trend die geen aankoopinteresse van de
millennials aantoont in de klassieke auto, zelfs als een beleggingsobject; en
schaarste aan sponsororganisaties.
Ten tweede werd de doelgroep onderzocht door middel van een ledenonderzoek
en focusgroepen onder
jongeren. De groep
zogenaamde Millennial
Hustlers (Generatie Y),
26-29 jaar oud, blijken
de meest relevante
groep te zijn die past
bij de nieuwe
doelstelling van PAC.
Ze blijven op sociale
media hyperconnected
met hun netwerk,
waardoor ze hun
klantervaringen direct
kunnen delen vanaf hun mobiele apparaten. Millennials waarderen loyaliteits- en
beloningsprogramma's, kortingsbonnen en andere kortingen veel meer dan zowel
hun jongere als oudere leeftijdsgenoten. Dat wordt in verband gebracht met het
feit dat ze in de periode van de Grote Recessie in 2009 jongvolwassen werden.
Ook vinden Millennials een sterk beleid voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen belangrijk, evenals samenwerkingsverbanden en netwerken. Als ze
hun eerste financiële avontuur tegemoet treden, zullen ze waarschijnlijk ook bij
een organisatie gaan werken als PR-medewerkers en fondsenwervers. PAC moet
haar strategie baseren op de volgende kenmerken van de Millennials:
afhankelijkheid van aanbevelingen van collega's; interesse in loyaliteits- en
beloningsprogramma's; aandacht voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen; en afhankelijkheid van online technologie.
AANBEVELINGEN
Ten eerste moet de PAC werken aan het imago van zijn merk en deze
communiceren met de jongeren, en zo naamsbekendheid creëren. Regelmatige
communicatie vereist wekelijkse updates van de website en sociale mediaaccounts op Facebook, Instagram en YouTube. De geüploade inhoud moet
video's bevatten van de rally's, afbeeldingen van de klassieke auto's,
afbeeldingen van de gemeenschap en korte beschrijvingen van de evenementen.
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E-mail nieuwsbrieven moeten eenmaal per maand worden verspreid, met visuele
hulpmiddelen en externe links naar de website van de club en sociale mediapagina's, evenals persoonlijke verhalen om een emotionele band met het publiek
te creëren. Ook moet de club een WhatsApp-groep maken voor alle Millennials deelnemers, zodat zij hun feedback 24 uur per dag en 7 dagen per week kunnen
delen. Jonge leden, zowel
bestaande als
toetredende, moeten
ambassadeurs van de club
worden en dus worden
gestimuleerd en beloond
voor mond-tot-mond
reclame, bijvoorbeeld
door middel van bring-afriend kortingen.
Naast online promotie kan
de PAC ook jongeren
vinden die geïnteresseerd
zijn in oldtimers in andere
hobbyclubs, zoals jonge
Rotary-, sport- (golf, polo,
schermen, cricket),
verzamelaars- en
kunstclubs. Vanwege het feit dat flyers en andere traditionele promotie niet
effectief op Millennials lijken te werken, moet PAC een-op-een contact met
jongeren zoeken door hoofden van clubs als bemiddelaars te gebruiken, open
dagen organiseren en exemplaren van Tuf Tuf extern delen.
Verder wordt de club geadviseerd om Nederlandse, Duitse en Belgische
universiteiten te bezoeken met een technologisch profiel, zoals de TU Delft, de
KU Leuven en de Technische Universiteit van Dortmund om postdoctorale
studenten het werkprincipe van de antieke motor te tonen. Om dit mogelijk te
maken, kan PAC contact opnemen met het universiteitsbestuur om meer te
weten te komen over de mogelijkheden.
Een van de eerste dingen die PAC aan de nieuwe doelgroep moet duidelijk
maken, is dat deelname mogelijk is met een minimale inzet. Intern betekent dit
dat de bestaande clubleden moeten wennen aan het idee van 'carpoolen' (het
delen van een auto), aangezien niet veel van de Millennials in staat zijn om een
klassieke auto te kopen. Bovendien zou de Pionier Automobielen Club met
betrekking tot de evenementenportfolio nieuwe soorten activiteiten moeten
ontwikkelen en promoten, waar het bezit van klassieke auto's geen voorwaarde
is.
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In samenwerking met Oud Amsterdam, een virtuele bibliotheek en een archief
met foto's van Nederland van de vorige eeuw, kan PAC bijvoorbeeld jongeren
helpen om honderd jaar oude foto's te maken van de auto's en accessoires uit
1900-1940, en helpen bij het organiseren van een tentoonstelling om reclame te
maken voor het behoud van het culturele erfgoed van de klassieke auto's.
Aangezien bijna 40% van de Millennials graag musea en historische locaties
bezoekt, kan PAC voordeel halen door de klassieke auto's van haar leden op een
dergelijke plek ten toon te stellen. Om dit mogelijk te maken, wordt PAC
geadviseerd om verder te werken aan de bestaande samenwerking met het
Louwman Museum in
Nederland. Er wordt
voorgesteld om het museum
de meest zeldzame en
antieke voertuigen aan te
bieden voor tijdelijke
tentoonstellingen, waarbij
advertenties van de club in
het museum naast het
eigendom van de club
worden geplaatst. Dergelijke
evenementen kunnen
worden gestart in een
periode zonder rijseizoen,
dat is de hele winterperiode,
het vroege voorjaar en het late najaar, wanneer er geen rally's georganiseerd
kunnen worden als gevolg van weersomstandigheden. In Duitsland en België
wordt aanbevolen om activiteiten te introduceren die al gericht zijn op jongeren
in Nederland, namelijk Beforty Rally en Picnic Rally.
Net als andere organisaties zonder winstoogmerk, zoekt Pionier Automobielen
Club geen commercieel voordeel in het proces van ontwikkeling en vaststelling
van de doelen en doelstellingen. Beter gezegd, geld is een middel om zijn
dagelijkse activiteiten uit te voeren en de bevordering van zijn publieke imago te
ondersteunen.
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De fluctuerende winsten en verliezen van PAC moeten worden gestabiliseerd
voordat nieuwe aanzienlijke marketinginvesteringen worden gedaan. Momenteel
is PAC afhankelijk van de sponsorbijdragen. Het verhogen van het aantal
sponsors zou mislukken als een doel op zich, omdat een groeiend aantal
organisaties bereid is om eerder milieuvriendelijke projecten te financieren, of
grote namen met een hoog rendement op investering. Aangezien het
twijfelachtig is of PAC kan leveren wat deze sponsors vragen, moet de nieuwe
strategie creatieve manieren bevatten om de sponsorinkomsten te verhogen.
Online crowdfunding kan als een van die manieren worden beschouwd. Het
vereist relatief lage kosten en inspanningen, is wijd verspreid vanwege het
internetkarakter en is daarom ook toegankelijk voor de nieuwe doelgroep. Er is
voldoende keuze voor de crowdfunding platforms, die ook gratis advies en
training bieden voor effectieve fondsenwerving.
Omdat het samengaan van inspanningen met soortgelijke verenigingen succesvol
is gebleken in het verlagen van de kosten door te profiteren van
schaalvoordelen, wordt PAC geadviseerd om evenementen te organiseren met
clubs van vergelijkbare profielen,
zoals Dutch Vintage Sports Cars
Club of Royal Veteran Car Club
Belgium.
Er is uiteraard een drastische
organisatorische verandering
nodig. Naast andere uitdagingen
is het de grootste uitdaging om te
blijven voldoen aan de behoeften
van de bestaande leden en ze
niet te overweldigen met de
nieuwe strategische
benaderingen. En tegelijkertijd op
zoek te gaan naar het aantrekken
van de nieuwe doelgroep. Als een
sociale organisatie moet PAC de
voortdurende veranderingen met zijn leden bespreken en hun steun, input en
feedback vragen. Het zou ook handig zijn om een CRM-tool (die online in grote
verscheidenheid en gratis wordt aangeboden) te gebruiken om feedback en
statistische gegevens van de leden te verzamelen, te analyseren en op basis
hiervan de verwachtingen te beheren.
Op de lange termijn kan het wenselijk zijn om een soortgelijke beoordeling te
maken van de behoeften van de nieuwe doelgroep met betrekking tot Generatie
X, of, tegen die tijd, de generatie die na Millennials volgt. Het wordt sterk
aanbevolen om de structuur van het huidige rapport te gebruiken in die
toekomstige analyse om bevindingen te vergelijken en conclusies te trekken over
kansen binnen een of andere segmenten.
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PRAATMIDDAG - 7 APRIL

Net als 2 jaar geleden waren wij op 7 april jl. te gast bij Augusta en
Henk Valkema voor een praatmiddag. De opkomst was ongeveer 22
personen, geen record maar wel gezellig.
Er stonden enkele mooie auto’s van Henk en van klanten voor diverse
werkzaamheden. In de goed uitgeruste werkplaats stonden een paar motoren die
in revisie waren. Een praatmiddag heeft ook tot doel ervaringen uit te wisselen
en kennis op te doen. Tot slot was de catering met koffie/thee, hapjes en
drankjes goed verzorgd. Augusta en Henk, bedankt voor de bereidheid ons te
willen ontvangen.
Tekst: Hans Wijland – Foto’s Gerben Zwart
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BEFORTY RIT – 20, 21 & 22 APRIL
Afgelopen 20, 21 en 22 april
stond de eerste rit van de PAC
gepland: de 9e BeForty rit. Dit
jaar zijn uit zowel binnen- als
buitenland (Engeland, Frankrijk
en België) jongeren van onder de
40 jaar afgereisd naar
Scheveningen.
Nieuwe gezichten
Op de vrijdagavond zijn we
begonnen met een gezamenlijk diner
in het restaurant van het Bilderberg
hotel. Tijd om nieuwe gezichten te
leren kennen en bij te praten met oude bekenden. Zaterdagochtend zijn we om 9
uur gestart met de rit. Een rit door een van Nederlands mooiste regio’s in deze
tijd van het jaar: de Bollenstreek!
Selfies
De weergoden waren ons gunstig gestemd en we hebben de hele dag mogen
genieten van fantastisch weer om te rijden. Dit gaf enorm mooie plaatjes in
combinatie met de tulpen die volledig in bloei stonden. Als spelactiviteit was
gekozen om de deelnemers ‘selfies’ te laten maken van diverse zaken die
onderweg voorbij kwamen: molens, tulpen, bruggen, kanalen. Hier is fanatiek
aan deelgenomen.

Wijn & Kaas
Via Wassenaar arriveerden we bij de eerste stop: strandafslag Langevelderslag.
Hier hebben we genoten van een zeer goed verzorgde lunch, liggend op de
speciale BeForty hamamdoeken. Na de lunch vervolgden wij de route richting
Amsterdam. Over de grachtengordel van Amsterdam (o.a. Brouwersgracht en
Prinsengracht) leidde de route ons richting het Amsterdamse Bos voor een Wijnen Kaas-stop.
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Strand BBQ
Na Amsterdam was het tijd om terug te rijden via Aalsmeer, Leiden, Voorschoten
richting Den Haag en Scheveningen. Daar aangekomen was er even tijd om op te
frissen om vervolgens richting het Noorderstrand te vertrekken. Daar wachtte
een heerlijke Strand BBQ op ons, waar wij de hele avond konden genieten van
eten en drinken.
Louwman Museum
Zondagochtend had iedereen tijd om
rustig op te starten. Om 10 uur
vertrokken wij naar het Louwman
Museum in Wassenaar, waar wij
uiteraard op het voorterrein konden
parkeren. Wij hebben genoten van de
exclusieve collectie klassiekers.
Frietje en snack
Vervolgens ging de route naar het
eindpunt van de BeForty 2018, het
bedrijfsterrein van Blansjaar in
Wateringen, waar de auto’s met trailers
geparkeerd stonden. Daar hebben wij
gezamenlijk de rit met elkaar afgesloten
onder het genot van een ouderwets frietje met snack, geserveerd vanuit een
foodtruck. Hier hebben we ook de plaquettes uitgedeeld voor de jongste
deelnemer en de oudste wagen. De winnaar van de selfie-wedstrijd ontving een
goodie bag. Daarna heeft een ieder zijn weg vervolgd richting huis.

Wij zien met plezier terug op een ontzettend gezellige rit. Zorg dat je er volgend
jaar ook bij bent! Dan vindt de rit plaats in het noorden van Frankrijk. Informatie
zal volgen na het rijseizoen 2018.
Hartelijke groeten,
Wouter van Leeuwen en Jan-Dirk Bac
> Word lid van de Facebook groep BeForty! Volg de link.
Tekst: Wouter van Leeuwen – Foto’s: Wouter Zwart
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OPENINGSRIT – 28 APRIL
Op zaterdag 28 april was het weer
tijd om de oldtimers uit de
winterstalling te halen voor de
Openingsrit.
Inschikken!
Maar liefst 41 oldtimers reden mee op
deze eerste rit van het jaar met in
totaal 91 deelnemers. Een prachtige
score die onze verwachtingen volledig
overtrof. Bij de koffie- en de
lunchlocatie hadden we op basis van
andere jaren een schatting gemaakt
van 60 tot 70 deelnemers. Maar dit
was geen probleem. Met een tent met
heaters en een beetje inschikken blijkt
veel mogelijk te zijn.
Frisse groen
De rit startte vanaf Golfbaan de
Scherpenbergh in Lieren, aan de rand
van het prachtige bosgebied van de
Veluwe. Het eerste frisse groen in het
voorjaar is het mooiste groen wat de
natuur ons te bieden heeft. En dit is
natuurlijk een perfecte match met een
oldtimerrit door het meest bosrijke deel
van ons land. Het zorgde in ieder geval
voor prachtig tafereel.
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Geel gekleurd
Het eerste deel van de route leidde door een weidelandschap dat soms helemaal
geel kleurde door de paardenbloemen. Via dit boerenlandschap met paarden,
koeien, schapen en natuurlijk de pasgeboren lammetjes kwamen we aan bij het
Veluwse museum Hagendoorns Plaatse in Epe. Hier was even tijd voor een kop
koffie met krentenwegge en kon een kijkje worden genomen in een eeuwenoude
boerderij.
De vrijwilligers
in dit museum
konden heel
beeldend
vertellen over
hoe de
mensen in dit
gebied
vroeger
leefden en
werkten.
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Druppels of droog?
In het tweede deel van de route
vielen er helaas toch wat
druppels en was een aantal
deelnemers genoodzaakt om de
kap van de auto dicht te doen of
het regenpak aan te trekken.
Gelukkig is het daarbij gebleven,
want na de lunch in Drie bleef
het droog en kon in het derde
deel van de route weer met een
open kap worden gereden. Deze
route ging afwisselend door bos
en heidevelden. En door
opmerkzame deelnemers werd
nog een wild zwijn gesignaleerd
op nog geen paar meter van de
weg.
Rijdend spoorwegmuseum
Een leuke afwisseling in
het programma was het
bezoek aan de Veluwse
Stoomtreinmaatschappij,
waar we een kijkje
konden nemen in een
rijdend spoorwegmuseum
met historische stoomen diesellocomotieven.
De vrijwilligers van het
museum waren heel
enthousiast over de
komst van meer dan 40
oldtimers. Dat gaf ons de
kans om de auto’s te
kunnen parkeren op het
terrein van het museum
tussen de treinen en dat
leverde weer hele mooie
plaatjes op.
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Enthousiaste deelnemers
De dag werd afgesloten met een borrel en een hapje in het restaurant van de
golfbaan. We hebben de rit met veel plezier georganiseerd. Maar het succes
wordt uiteindelijk altijd bepaald door de grote groep enthousiaste deelnemers.
Samen hebben we er een mooie dag van gemaakt! Wij willen alle enthousiaste
deelnemers dan ook heel hartelijk bedanken.
Rob Gunsing en Sjaak Leenders
Tekst: Sjaak Leenders – Foto’s: Dick Besling, Wouter Zwart en Gerben Zwart

PAC VOOR ELKAAR
Op de laatste ledenvergadering is besproken dat het bestuur het erg op prijs
stelt als leden, die zelf niet meer kunnen of willen rijden, wel bij de club
betrokken blijven. Zij kunnen zelf niet (meer) meedoen door overlijden van hun
partner, afnemende gezondheid of een auto in revisie.
Vanuit de ledenvergadering kwam ook het voorstel dat deze leden mee kunnen
rijden met anderen of dat er wellicht chauffeurs zijn die de wagen van een ander
lid willen rijden. We gaan dit project starten onder de naam ‘PAC Voor Elkaar’.
De aanmeldingsformulieren zijn daarom voortaan wat uitgebreider dan u gewend
bent en kennen de volgende opties:
o
o
o
o

Ik rijd zelf niet meer en/of heb geen auto meer, maar wil graag met een
ander PAC-lid meerijden.
Ik rijd zelf niet meer, maar heb nog wel een antieke auto. Ik heb een
chauffeur nodig.
Mijn eigen auto is in revisie, maar ik wil graag voor een ander chauffeur
zijn.
Ik heb een eigen auto en ben bereid 1 of 2 passagiers mee te nemen
tijdens deze rit.
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Heeft u vragen over PAC voor Elkaar? Of wilt u zich aanmelden? Neem dan
contact op met Elga van Wenum, secretaris, via pac.secretariaat@gmail.com of
(06) 55 36 83 46.

REGELGEVING ROND IN- OF
UITVOEREN VAN ERFGOED
Deze tekst hebben wij overgenomen uit de nieuwsbrief van de FEHAC. De PAC is
aangesloten bij de FEHAC.
Je zou het bijna vergeten... maar er zijn toch echt
bijzondere spelregels voor erfgoed. Ook spelregels
die gelden voor mobiel erfgoed. Die spelregels
worden gehandhaafd door de Erfgoedinspectie (EGI)
van het Ministerie van OCW.
En als je er even over nadenkt is dat ook heel logisch. Aan
de ene kant verwachten wij van onze overheid dat zij zich
inspant om ons erfgoed te beschermen, maar dan mag de
overheid van ons als hoeders van het mobiel erfgoed
verwachten dat wij ons aan de spelregels houden.
Toch?
Maar waar gaat het om? Stel, je bent eigenaar van een mooi stuk mobiel
erfgoed, en je wilt er mee naar een land buiten de EU. Bijvoorbeeld om er een
mooie rit mee te rijden. Of mee te doen aan een evenement. Of je hebt je
voertuig verkocht aan iemand buiten de EU.
Wanneer een voertuig dat behoort tot het mobiel erfgoed tijdelijk of permanent
naar het buitenland verhuist, is er een exportvergunning nodig. Tenminste, als
het voertuig ouder is dan 75 jaar én meer waard is dan € 50.000,=.
Het aanvragen van zo'n exportvergunning is niet moeilijk en kost ook niet heel
veel tijd, maar het moet wel op tijd aangevraagd worden. Dat scheelt u, en de
mensen van de Erfgoedinspectie, en de Douane, een heleboel werk. Als er een
harde BREXIT komt, is ook voor het bezoek aan een evenement in GrootBrittannië een exportvergunning nodig.
Op de FEHAC-website staat precies wat u moet doen bij export. En zijn er
vragen? Het FEHAC-secretariaat helpt u graag verder. Te bereiken onder:
secretariaat@fehac.nl of 085 - 303 4651.
Bron: FEHAC nieuwsbrief
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PAC NAAR LELYSTAD
Op zondag 17 juni wordt de 34e Nationale
Oldtimerdag in Lelystad georganiseerd.
Volgens uw bestuur een uitgelezen kans om
de PAC te promoten bij bezitters van
klassieke auto’s van voor 1940. De PAC staat
er – samen met Prewarcar – met een stand
in het thema Belle Epoque (1898-1918). Ons
lid Jan van Hooff heeft aangeboden met zijn
Chevrolet Indepence AE de stand aan te
kleden.
Ford Model T
Verder staat de Oldtimerdag in het teken van o.a.
110 jaar Ford Model T. Er is een 'Classic T Ford Parade' waar al vele modellen zijn
aangemeld uit de periode 1908-1927. Ook ons lid Jeroen Helms doet mee met
zijn Ford Model T Runabout uit 1916. In aanloop naar de Oldtimerdag heeft hij in
een interview voor Onschatbare Klassieker Magazine verteld over zijn werkzame
leven, zijn auto’s en ook de PAC.
Meedoen?
Meedoen? Kijk op www.oldtimerdaglelystad.nl. En laat het ons ook even weten
als u zich inschrijft via pac.secretariaat@gmail.com. We zien u graag daar!

AGENDA
Datum
25 t/m 27 mei

8 september

Naam
Historierit tijdens Living
History Evenement
Nationale Oldtimerdag
(stand van de PAC)
Bourgondische Tour
Pionierrit
(auto’s gebouwd voor 1919)
Drenthe Toer

29 september

Slotrit

20 oktober

Praatmiddag
bij Familie van der Dussen
Praatmiddag bij Hans van der
Wouden en Sonja Doldersum

17 juni
24 juni
28, 29 juli

15 december
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Organisator
Lex Stibbe en Elga
van Wenum
-

Locatie
Doorn

Michel Laarman
Philippe van Meir

Bloemendaal/Santpoort
Breda

Wim en Willy
Oldenboom
Laurens Klein en Hans
van Huizen
Hans Wijland

Assen

Hans Wijland

Zevenhuizen (ZH)
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