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Officieel orgaan van de Pionier Automobielen Club 
64e jaargang nummer 2 – december 2020 

Van de voorzitter 
Beste PAC-leden, 

Johan Cruijff zei het al, elk nadeel heeft zijn voordeel. Helaas is er in 2020 geen 
evenement doorgegaan, als gevolg van…  

In het bestuur hebben we meerdere malen besproken of een evenement kon 
doorgaan. Bij de slotrit zouden wij het aangedurfd hebben, maar helaas ook de 
slotrit hebben wij bij nader inzien moeten afzeggen. Onze nieuwe website is ons 
hierbij van pas gekomen. De aanmeldingen gaan nu via de webpagina van de 
Pionier Automobielen Club en dat zorgde voor een direct overzicht, zodat alle 
aangemelde deelnemers snel gebeld en later gemaild konden worden. Achteraf 
bleek de dag van de slotrit een zeer natte dag te zijn, “bamesweer” zei Jaap van 
Wijk. Het bespaarde in ieder geval veel poetswerk. 

Alle organisatoren van dit jaar hebben toegezegd volgend jaar wederom de 
organisatie op zich te nemen, waarvoor alvast dank aan iedereen. Hiermee is de 
agenda voor komend jaar eenvoudig tot stand gekomen. Volgend jaar bestaat de 
PAC 65 jaar en dat gaat gevierd worden in het weekend van 28, 29 en 30 mei. 
Uiteraard hopen we dat tegen die tijd de evenementen doorgang kunnen vinden. 
De evenementen kalender staat vermeld in deze digitale Tuf-Tuf en tevens op de 
website. De Algemene Leden Vergadering staat hier nog niet opgenomen. Zoals 
u weet is de Algemene Leden Vergadering veelal in februari/maart, nog in de 
winterperiode. Of het dan al mogelijk is om een bijeenkomst te houden is nog de 
vraag. Als dit niet mogelijk zal blijken onderzoeken we de opties voor een 
digitale ledenvergadering.  

Verder rest mij u namens het gehele bestuur een fijne en gezonde december 
maand toe te wensen!  

Hopelijk tot ziens in 2021! 

Uw voorzitter,  

Nel Verstoep 
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Van de redactie 
Het jaar 2020 zal ons nog lang in het geheugen blijven; geen PAC-ritten, geen 
gezellige praatmiddagen, gelukkig hebben we begin maart nog onze Algemene 
Ledenvergadering kunnen houden! 

In juni heeft u de digitale nieuwsbrief mogen ontvangen en hopelijk stimuleert 
het de betrokkenheid met de club. 

In oktober viel de hard-copy magazine bij u in de bus, tenminste als u uw - 
mogelijk gewijzigde - adresgegevens aan de secretaris tijdig heeft doorgegeven! 

Er is ook nu weer gebleken dat er een aantal zendingen geretourneerd werd 
wegens foutief adres, of onbekend. 

CONTROLEERT U NOGMAALS OF UW ACTUELE ADRESGEGEVENS BIJ HET 
SECRETARIAAT BEKEND ZIJN!  Bij twijfel beter alsnog doorgeven. 

In het voorjaar 2021 zal het jubileumnummer verschijnen waarvoor wederom 
graag een oproep; 

Beschikt u over foto’s, herinneringen, verhalen en anekdotes? zend het aan 
pac.communicatie@gmail.com.  

Meerdere leden hebben reeds input geleverd; blijft hierin niet achter! 

In deze digitale Tuf-tuf leest u een verslag van Marcus van der Woude over de 
Oldtimer & Classic beurs in Leek (2019), een artikel over hielbanden van Roland 
Dhondt, en een compilatie van puzzels door de redacteur en nog het één en 
ander. Veel leesplezier! 

Als dit jaar ten einde loopt kunnen we hopelijk – helaas in beperkte kring – het 
glas heffen op ons komende jubileumjaar en hopelijk de corona malaise achter 
ons laten. 

 

Ik wens u prettige kerstdagen en een – vooral – gezond 2021! 

Henk Oost 

Communicatie en archief 

  

Nagekomen bericht: Op 27 november 
j.l. hield de Fehac het congres 
'Oldtimers op weg naar morgen' Wat 
hier besproken volgt u op; 

https://www.fehac.nl/fehac-congres-2020/ 
Heel interessant, ook voor ons, PAC-leden! 
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Oldtimer & Classic Beurs (Leek)  
Door Marcus van der Woude 

Op 9 t/m 11 oktober j.l. ging de Oldtimer & Classic Beurs in Leek (Gr.) op het 
laatste nippertje toch nog door, met inachtneming van de corona maatregelen. 
De PAC kon hierbij niet meer aanwezig zijn. 

Op de vorige beurs – van 11 oktober t/m 13 oktober 2019 - was de PAC 
aanwezig op de 24e Oldtimer Beurs in Leek (Gr.); zoals altijd verzorgd door Wim 
Bouland met hulp van verschillende PAC-leden. 

Marcus van der Woude doet verslag van de editie 2019; 

De opstelling; 

Marcus vertelt over de PAC-leden die meewerkten aan de opstelling: Op 
donderdag 10 oktober vervoerde ik twee auto’s – één van Franeker en één van 
Harlingen - naar Leek. Daar aangekomen stonden de eerste auto’s al binnen in 
een grote hal. Daar was ook Wim Bouland aanwezig met een Vauxhall, type 
Tickford Sunshine uit 1928. Tobias Hoogeveen was daar met een net 
aangekochte Cadillac uit 1928. Johan Funk uit Harlingen had een Brush type 
Runabout uit 1909 meegenomen. Dit bleek de oudste automobiel op de beurs. 
Ook Henk Valkema (helaas inmiddels overleden) was present met zijn Essex 
super-six Phaeton uit 1928. In verband met motorpech kon mijn Packard 1934 
niet op de stand aanwezig zijn. Hans Waldeck was ook aanwezig met de Dodge 
ziekenauto uit 1920, maar stond niet op de PAC stand. Deze zeldzame auto 
kreeg een prominente eigen plek toegewezen van de organisatie. Zo’n oude 
ziekenauto blijft natuurlijk een publiekstrekker. Samen met Wim heb ik de stand 
ingericht met PAC promotie materiaal tot een onderscheidende stand. 

 

De PAC-stand, met vooraan de Brush uit 1909 van Johan Funk 
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De Vauxhall Tickford Sunshine uit 1928 van Wim Bouland 

 

Het was de eerste keer dat ik samen met Wim de PAC-stand twee dagen heb 
bemand. We staan de bezoekers te woord en geven mensen waar nodig 
antwoorden op hun vragen. Dit alles heeft geen nieuwe leden opgeleverd. Veel 
bezoekers zijn al lid van andere clubs. We kregen veel positieve reacties op de 
automobielen hebben daarmee de PAC weer positief voor het voetlicht gebracht 
bij oldtimer liefhebbers, vertelt Marcus over wat Wim en hij dan zoal doen tijdens 
de beurs. 

 

De prachtige Cadillac die veel publiek trok 
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PAC-lid Tjeerd Nobel van Ameland kwam ook even buurten. Achter de tafel zit 
Wim Bouland met zijn kleinzoon. 

Meer informatie, foto’s en filmpjes over de Oldtimer & Classic Beurs in Leek vind 
je op www.oltimerleek.nl. 

      -- 

 

Pierce-Arrow 1929; sinds 1912 herkenbaar aan de in de spatborden 
geïntegreerde koplampen. Het radiateurornament was de boogschutter (niet 
zichtbaar op deze afbeelding) 

(van de redacteur) 

                                                                                                                                                           

De jeugd; 

De PAC-stand was sowieso een 
opvallende en goed bezochte stand. 
En we hadden het vooral gezellig. We 
mochten verschillende PAC-leden 
begroeten en koffie aanbieden. We 
hadden zelfs een aspirant jeugdlid 
van 12 jaar: de kleinzoon van Wim 
Bouland heeft ons ontzettend goed 
geholpen! Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst! 
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PROGRAMMA  PIONIER AUTOMOBIELENCLUB 

2021 
 

Datum Naam Organisator Locatie Bijzonderheden 
? JALV Bestuur   
Za 17 april Praatmiddag 1 Fam. V.d. Dussen Nieuwerkerk a/d 

IJssel 
 

Za 24 april Openingsrit Mieke en Piet-
Wim Peetoom 

Noord Holland  

Za 8 mei Hollandsche 
IJsselrit 

Team HYR Nieuwerkerk a/d 
IJssel 

 

Vr 28 – Zo 
30 mei 

Jubileumrit Rob Gunsing, 
Sjaak Leenders 
en Patrick 
Martini 

Apeldoorn 1,2 en 3 daagse 
arrangementen 

Vr 4 – Zo 6 
juni 

Beforty Rit Milton Laarman Haarlem  

Za 26 juni Bourgondische 
Tour 

Gauthier Schmitz Den Haag / Leiden  

Za 10 en zo 
11 juli 

Pionierrit Hans en Sonja vd 
Wouden 

Achterhoek  

Za 21 Aug Achterbankrit Juri Castricum   
Vr 3 – Zo 5 
sept 

Drenthe Toer Wim en Willy 
Oldenboom 

Drenthe  

Za 2 okt Slotrit Jaap van Wijk Bommelerwaard 
(GLD) / Land van 
Heusden en Altena 
(N-Br) 

 

Za 16 okt. Praatmiddag 2 Juri Castricum Winkel  
Za 12 dec Praatmiddag 3 Hans en Sonja Zevenhuizen Oliebollenmiddag 
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De lagedruk hielband 
Een afweging bij restauratie.  

Door Roland Dhondt 

 

De historie van de hielband 

Om een luchtdrukband op een velg te houden zijn er rond 1900 voor de 
automobiel twee systemen ontwikkeld: links de hielband (pneu à talon) op 
hielvelg en rechts de band met bedrade hielen (pneu à tringle) op velg met 
vlakke randen (straight sided rim). 

  

In Europa heeft men voor de hielband op hielvelg gekozen. In Amerika hield men 
het aanvankelijk bij de twee systemen waarbij men geleidelijk evolueerde naar 
banden met bedrade hielen.  

Rond 1920 reed men in Europa op hielbanden en in Amerika op banden met 
bedrade hielen. De grote uitzondering in Amerika was Ford Model T die op 
hielbanden bleef rijden tot 1925. 

De banden waren smal en op hoge druk gebaseerd (4 tot 6 bar). Het rijden over 
de kasseien, vooral met kleine wagens, was erg oncomfortabel. 

De buitenband bestond uit een karkas geweven uit dikke textieldraden om de 
druk op te vangen met daarop een rubberen bekleding om alles waterdicht te 
houden. Bij elke indrukking schuurden de draden van het weefsel over elkaar tot 
ze braken en de buitenband scheurde. De bandenfabrikanten hadden maar één 
boodschap: pomp je banden harder op. Maar dat was niet comfortabel. 

Rond 1920 wijzigt men in Amerika de bedrading van de karkas door koorden (de 
zgn. Cord Tyres) evenwijdig aan elkaar in te bedden in rubber en deze diagonaal 
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over het bandoppervlak te laten lopen van hiel naar hiel. Verscheidene lagen 
werden daarbij kruiselings over elkaar gelegd (4 ply, 6 ply). De draden waren 
dus niet meer verweven en wreven niet meer over elkaar. De levensduur 
verhoogde aanzienlijk zelfs als men de druk liet afnemen. Deze lagere druk 
(2.5bar), gepaard gaande met meer vervorming, verhoogde het comfort 
aanzienlijk.  

Bij lagere druk verhoogde het contact oppervlak met het wegdek (gewicht = 
druk x oppervlak) en om te vermijden dat dit in de looprichting van de band 
gebeurde verbrede men de band. Gezien men de hoogte van de band steeds 
gelijk hield aan de breedte (laagprofielbanden komen later) werden het vrij 
volumineuze banden. Deze volumineuze flexibele banden noemde Goodyear in 
1921 “ Cord Balloon tyres”. 

In Europa gaan in de jaren daarop ook alle bandenfabrikanten over op 
lagedrukbanden: Dunlop (1922 Balloon Tyre), Michelin (1923 Pneu Confort), 
Englebert (1923 Pneu Ballon), Pirelli (Superflex) en Continental (1924).  Het 
verschil is wel dat men dit in Europa toepaste op hielbanden waar dit in Amerika 
gebeurde op banden met bedrade hielen.  

Aanvankelijk doet men in Europa de overgang enkel op kleine en middelgrote 
wagens. Deze waren uitgerust met hogedrukbanden 90 of 105 mm breed. 
Michelin definieert voor deze wagens vier nieuwe breedtes nl. 115 / 120 / 130 / 
140 mm. De bijhorende bandenmaten zijn 715x115 / 720x120 / 730x130 / 
740x140. Een nieuwe hielvelg wordt eveneens gedefinieerd waarop men deze 
vier breedtes, afhankelijk van de asbelasting, kan monteren. Deze nieuwe 
hielvelg heeft een breedte van 88 mm en een buitendiameter van 488 mm. Op 
“Le Salon d’Automobile” van Parijs in september 1923 voor de modellen 1924 
zien we dan ook de introductie van de lagedruk hielband. 

Kleinere wagens reden dan comfortabeler, maar men kocht een grote snellere 
wagen voor het comfort en deze moesten dus volgen. Michelin definieert 
daarvoor twee nieuwe breedtes nl. 145 en 150 mm ter vervanging van de 
breedtes 120 en 135 mm bij de hogedruk hielbanden. De bijhorende 
bandenmaten zijn 775x145 / 780x150 en de bijhorende hielvelg heeft een 
breedte van 98 mm en een buitendiameter van 526 mm. 

Voor deze snelle zware wagens ontstond er echter een probleem. De hielband 
werd voor een groot deel op de velg gehouden door de inwendige druk van de 
binnenband en deze was nu aanzienlijk lager. Bij het snel nemen van een bocht 
werd de zijdelingse druk op de band hoger dan de inwendige druk en aangezien 
de hielen van hielbanden rekbaar zijn liep de band van de velg. De hoogte van 
de band was ongeveer 150 mm waarbij zware reiswagens een duik maakten en 
kantelden. 
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Voor de oplossing keek men naar Amerika, naar de banden met bedrade hielen 
op lage druk die comfortabel reden en niet van de velg liepen. Bedrade hielen 
kon men niet uitrekken om over de rand van de velg te brengen, daarom hadden 

de Amerikanen de rand van de velg 
wegneembaar gemaakt. Deze rand 
was een verende ring die haakte in de 
vlakke velg.  

Eenmaal weggenomen kon men de 
band met binnenband over de velg 
schuiven en na het terug plaatsen van 
de ring kon de band de velg niet meer 
verlaten. Diverse prestigieuze merken 
zoals Rolls-Royce, Hispano-Suiza, 
Minerva, Mercedes…etc., monteerden 
deze wielen en banden. Deze merken 
exporteerden ook wagens naar 
Amerika en volgden dus op de voet de 
ontwikkelingen in Amerika. Meerdere 
van deze merken zijn rechtstreeks 
van de hogedruk hielband naar de 
lagedruk band met bedrade hielen 
overgestapt. Al deze wielen en 
banden waren echter wel in “inches” 

en niet in metrische maten wat voor het continent even wennen was. 

In 1924 brengt Dunlop de verzonken velg uit voor banden met bedrade hielen 
zoals deze vandaag nog steeds in 
gebruik is. Daarbij neemt Dunlop 
eveneens de Amerikaanse 
maatvoering in “inches” over. Deze 
velg was eenvoudiger, lichter en 
goedkoper dan de Amerikaanse velg 
met ring en veel automobiel 
producenten gaan rond 1927 daarop 
over.  

Michelin hield vrij lang vast aan 
hielbanden en lanceert in 1928 velgen 
en banden voor bedrade hielen. De 
velgen zijn slechts over 2/3 van de 
omtrek verzonken (Bibendum velgen) 
wat in feite volstaat om banden met 
bedrade hielen te monteren.  Het punt 
is echter dat Michelin deze velgen en 
banden fabriceert in metrische maten 
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zodat in Europa twee systemen naast elkaar ontstaan die niet onderling 
uitwisselbaar zijn. Michelin definieert twee velgdiameters 45 en 50 cm en stelt de 
volgende banden ter beschikking: 11x45 / 12x45 /etc./ 15x45 en 14x50 / 15x50 
/….etc./ 19x50.  Daarbij is 45 cm gelijk aan 17.7” zowat tussen 17” en 18” en 50 
cm is gelijk aan 19.6” zowat tussen 19” en 20”.  

Hoe verder te gaan bij restauraties? 

De lagedruk hielbanden 775x145 en 780x150 bijv. bestrijken de periode 1924–
1928 en waren in feite geen succes. We vinden dus ook geen enkele fabrikant 
van historische banden die dit zwarte schaap in zijn gamma aanbiedt. 

De wieltypes aangewend in deze periode waren Rudge, R-A-F, Sankey, Michelin 
schijfwielen, Derwa, Dhainaut, Robur……etc..en deze hadden allen een standaard 
uitgewerkt voor de bevestiging van hun wielen. Een Rudge wiel, bijvoorbeeld 
type 52 (standaard van de naaf) werd aldus gemaakt voor hielbanden, banden 
met bedrade hielen op velg met ring, banden met bedrade hielen op verzonken 
velg, banden met bedrade hielen op Bibendum velg en al deze wielen waren 
onderling uitwisselbaar. 

Het beste wat men dus kan doen is het probleem oplossen zoals men het 
destijds oploste nl. door het monteren van wielen voor lagedruk banden met 
bedrade hielen. 

In de periode 1924-1928 had men de keuze tussen twee velgen: de Amerikaanse 
vlakke velg met ring of de verzonken Dunlop velg, waarbij de verzonken Dunlop 
velg de voorkeur geniet. De hielband 775x145 had een buitendiameter van 775 
mm, een breedte van 145 mm en een binnendiameter van 775-145-145=485 
mm. De binnendiameter is aldus 19.09”, hierop is men aangewezen op een velg 
van 19”. De breedte 145 mm komt overeen met 5.7”. Een band 5.50x19 op een 
velg 3.25x19 is dus een goed alternatief. 

In 1928 brengt Michelin de lagedruk band met bedrade hielen 14x50 uit. De 
velgdiameter is daarbij 50 cm en de 
bandbreedte 14 cm. De 
buitendiameter van de band is 
500+140+140=780 mm. In feite is 
deze band de gecorrigeerde opvolger 
van de ongelukkige hielband 
775x145. Na 1928 heeft men dan ook 
met terugwerking deze wielen 
gemonteerd op wagens uit de periode 
1924-1928. Hiernaast Minerva 12 PK 
uitgebracht in 1927 op 775x145, in 
1928 zorgde Michelin voor 
uitwisselbare schijfwielen met banden 14x50 (rechts). 
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On the road again! 

Nawoord van de redacteur; 

Uit het vorenstaande blijkt 
dat men goed moet 
overwegen met welke 
bandenmaat men uiteindelijk 
verder kan. Enerzijds is de 
originaliteit van uiterst 
belang, maar als de 
betreffende hielbanden niet 
meer voorradig zijn, of niet 
meer op termijn bijgemaakt 
worden is het zinvol om naar 
een passend alternatief te 
zoeken, die het origineel zo 
goed mogelijk benadert. Het 
aanschaffen van de – 
laatste, nog beschikbare – 
onbedrade hielbanden kan 
dus consequenties hebben 
voor de toekomst. Men blijft 
dan met gerestaureerde 
wielen zitten waar niets 

meer op past; in dat geval zal men bijvoorbeeld bij een draadspaakwiel de velg 
moeten vervangen en het gehele wiel opnieuw moeten spaken op de bestaande 
naaf. Het kan, maar het kost wel wat! Het hierboven afgebeelde wiel 15x50 is 
wel reeds voorzien van de juiste velg, geschikt voor een gangbare bandenmaat. 

Met dank aan Roland Dhondt 

 

Dit artikel is geschreven door de auteur van het boek “De Technische evolutie 
van het Autowiel van 1886 tot 1960“. Dit boek bevat alle technische kennis van 
de autowielen over deze periode. Het werd onlangs heruitgegeven met 
ondersteuning van het Louwman museum te Den Haag en is daar verkrijgbaar. 

Het boek is ook rechtstreeks bij de schrijver verkrijgbaar, € 25 per exemplaar; 

rolanddhondt@yahoo.com 
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(van de redacteur)  
De eerste 6-cilinder? 

De Gasmobile werd 
gebouwd door de 
Automobile Company of 
America te Jersey City, 
N.J. van 1899 tot 1902; de 
productie bestond uit 1-, 
3- en 4-cilinder modellen. 

De hiernaast afgebeelde 
Gasmobile - vermoedelijk 
de eerste (Amerikaanse) 
automobiel met een 6-
cilinder motor – stond 
tentoon op The Automobile 
Show te New York in 

januari 1902 en was reeds eind 1901 gebouwd. De motor – een 35HP - is 
samengesteld uit tweemaal 3-cilinders in boxer-opstelling op een 
gemeenschappelijke krukas. Was men in Europa ook reeds zover? 

De tonneau-carrosserie was eenvoudig afneembaar zodat de automobiel tevens 
geschikt was als racer. Een topsnelheid van 70 MPH werd aangekondigd. Binnen 
een uur werd het tentoongestelde exemplaar reeds verkocht aan ene Mr. C. V. 
Brokaw. Gedurende de eerste 3 dagen van de show zouden er 8 bestellingen zijn 
geplaatst maar tot verdere productie is het echter niet gekomen. In de loop van 
1902 ging de firma failliet en werd het gehele fabriekscomplex, alsmede de 
inventaris geveild. 

Bron: www.earlyamericanautomobiles.com 

De eerste 8-cilinder? 
In “The Engineer” van 27 
maart 1903 wordt 
melding gemaakt van een 
racer met een 8-cilinder-
in-lijn motor, misschien 
wel de eerste in de 
geschiedenis. 

De fabrikant hiervan zijn 
de heren “Charron, 
Girardot et Voigt”, tevens 

bekend onder de merknaam CGV, gevestigd te Puteaux, Seine, Frankrijk. 

De motor bestond feitelijk uit 2 units van 4 cilinders, waarvan de achterste 
krukas 180 graden was gedraaid ten opzichte van de voorste. De racer stond 
enige tijd tentoon in de showroom van de Britse importeur van CGV te Londen. 
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Puzzels van de redacteur 
Geen ritten dit jaar, alle auto’s nog steeds rijklaar? Geen restauratieprojecten 
meer onderhanden? Geen uitgebreide kerstdiners of buitenlandse vakanties? Dan 
is er de gelegenheid om al uw autoboeken, -folders en historische tijdschriften bij 
de kerstboom door te bladeren en op onderstaande vragen uw antwoord te 
vinden. Succes! 

Nevenstaande foto 
kwam tevoorschijn 
uit het archief. Het 
betreft een garage 
of automobiel 
werkplaats van 
kort voor 1900. De 
automobielen zijn 
zo te zien van het 
Benz-type. 

Waar is deze foto 
genomen en is er 
meer over bekend? 

 

 

Een wiel met verende spaken en massief rubber banden, ca.1900. Wie kent de 
automobiel waar deze op gemonteerd is? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielen van de meest uiteenlopende typen 
vind u in het zeer complete boekwerk “De 
Technische Evolutie van het Autowiel, van 
1886 tot 1960; Geschreven door Roland 
Dhondt. 
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Bij deze foto staat in 
potlood het bijschrift 
“Delaunay-Belleville? 
1909/1911”. 

Na het scannen en 
uitvergroten is de stellige 
indruk opgekomen dat 
het hier om een ander 
merk gaat; De radiateur 
is weliswaar rond – er 
waren in die periode 
tientallen merken met 
ronde radiateur – maar 
het ronde koelelement 

staat excentrisch naar beneden ten opzichte van de messing mantel.  

Delaunay-Belleville heeft in de periode vóór 1914 zeker twee modellen ronde 
radiateur gehanteerd, te weten één waarvan het koelelement centrisch staat ten 
opzichte van de messing mantel en één welke excentrisch staat maar dan wel 
met het brede deel naar beneden gericht. Het hierboven omschreven model kom 
ik niet tegen. Verder is er nog de variant dat de messing mantel tussen de 
kraalranden is ingelakt met de kleur van de carrosserie.  

Een ander merk dus; Het achtergelegen landschap met breed water zou best wel 
eens in Nederland kunnen zijn, echter de kentekenplaat is niet leesbaar. Ik heb 
even gedacht aan een Eysink maar het koelelement staat lichtelijk excentrisch 
naar boven in de mij beschikbare foto’s. Dus Eysink zal het - voor over ik kan 
nagaan - ook niet zijn. 

Kent iemand bovenstaande foto en de locatie waar deze is genomen. Is er een 
eigenaar en/of provinciaal kenteken bekend? 

 

Verder zoekend kwam ik 
op de Belgische Germain. 
Deze foto van een 
Germain van circa 1905 
met een identieke 
radiateur en motorkap 
met de te openen 
ventilatiepanelen. Het kan 
niet missen… zie 
hiernaast. 
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Helaas is de radiator 
verstopt achter de 
carbidlampen; dat 
maakt de identificatie 
een stuk moeilijker. 
Deze 2 persoons 
torpédo is wellicht 
zeker Frans, periode 
1912-1914. Ik denk 
aan een Philos, maar 
het kan ook een 
Buchet zijn, of een La 
Licorne, of…. wie weet 
meer? 

 

 

 

Wat is dit? Een 
Villard?  

Echt niet, die 
driewielers zien er 
heel anders uit en zijn 
herkenbaar met de 
motorkap ver vooruit 
stekend over het 
voorwiel heen.  

Na inscannen op hoge 
resolutie is het ronde 
embleem op de neus 
te lezen; MV staat er 
op met een ring, al of 
niet geëmailleerd. Dat 
lijkt opgelost… maar 
MV komt niet voor in 
de Georgano (of 
beschik ik over een 
verouderde versie?). 
Op internet zoeken 
levert voorlopig alleen 

MV Agusta op; een Italiaanse motorfiets, maar deze wordt pas geproduceerd 
vanaf 1945. Het hier afgebeelde exemplaar dateert zo te oordelen uit begin jaren 
’20 of misschien zelfs nog eerder. Wie heeft het verlossende antwoord? 
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Op de 
achterzijde 
van deze foto 
staat een 
stempel uit 
Zuid-Afrika 
en is 
vermoedelijk 
genomen 
eind jaren 
’60 of kort 
erna. De 
automobiel is 
duidelijk een 
Bentley, 

maar welk type? Een 3-Litre? Zo te zien een Brits kenteken **1926, de letters 
ervoor zijn niet zichtbaar. Wie kent deze Bentley? 

Van wiens hand is de carrosserie? 

 

 

 

Nog een fraaie Bentley, met Brits kenteken GX8867. Wie kan hier meer over 
zeggen? Wie maakte deze schitterende carrosserie? Gurney Nutting misschien? 

 

 

Reacties graag naar pac.communicatie@gmail.com 
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Bestuur  

 Nel Verstoep – voorzitter 
06-39792916 
Nel5ver@xs4all.nl  

 Peter Slootweg – secretaris + ledenadministratie 
035-6023266 
pac.secretaris@gmail.com  

 Gerben Zwart – penningmeester 
071-5760110 
gzwart@freeler.nl  

 Hans Wijland – technische commissie 
030-6567695 
h.wijland@hotmail.com  

 Patrick Martini – evenementen commissie 
040-2351152 
pac.evenementen@gmail.com 

 Henk Oost – communicatie 
06-31003572 
pac.communicatie@gmail.com  

Secretariaat 
Parklaan 90, 3765 GK  Soest 

Archief 
Henk Oost 
06-31003572 
pac.communicatie@gmail.com 

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 
Henk Oost 
 


