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Officieel orgaan van de Pionier Automobielen Club 
65e jaargang nummer 1 – mei 2021 

Van de voorzitter 
Beste PAC-leden, 

Onze eerste digitale Algemene Leden Vergadering heeft op 20 maart j.l. 
plaatsgevonden. Ook al was het de eerste keer, ik vond dat de vergadering goed 
was verlopen. Een dergelijke vergadering vraagt meer discipline. Uiteindelijk 
hebben de leden vragen kunnen stellen en vond ik dat er een positieve insteek 
was. Mijn complimenten aan allen die de vergadering gevolgd hebben. Maar 
zoals onze koning zei met betrekking tot koningsdag: 'het was een koningsdag 
om nooit te vergeten, maar ook één om nooit te herhalen'. Hopelijk was het ook 
onze enige en laatste digitale vergadering. 

De leden hebben inmiddels een verslag ontvangen van de vergadering en de 
decharge van de kascommissie. Vragen zoals “wat zijn de mailadressen van de 
diverse bestuursfuncties?” en “ hoe kom ik aan een ledenlijst?” worden 
beantwoord in deze PAC-Nieuwsbrief. 

Verder wil ik dank zeggen aan Kate Gorina. Voor wie Kate niet kent; Kate heeft 
tijdens de Algemene Leden Vergadering in 2018 een presentatie gegeven over de 
toekomst van de PAC. Kate heeft wederom een donatie van €1000,- vanuit de 
ING voor de PAC gemotiveerd. Dergelijke financiële steun is altijd welkom. Dank 
je wel Kate voor deze effort! 

De eerste uitnodiging voor een rit-evenement heeft u ontvangen; de Drenthe 
toer in begin september. Evenementen tot en met juni zijn geannuleerd. Horeca 
gelegenheden en eventuele bezoeken aan musea zijn hierin onder andere een 
knelpunt. We hopen en verwachten dat de coronaregels worden verruimd 
gedurende de zomerperiode, maar het zal te verwachten zijn dat het storm 
loopt, wat we reeds zien bij de verruimde openingstijden van de detailhandel. We 
verwachten dan ook dat de last-minute aanmeldingen niet of nauwelijks 
gehonoreerd kunnen worden. Met andere woorden houd u rekening met de 
sluitingsdata in de uitnodigingen.  

Hopelijk kunnen wij dit jaar elkaar weer ontmoeten op de evenementen! 

Uw voorzitter,  

Nel Verstoep 
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Van de redactie 
Beste PAC-leden, 

Omstreeks 30 april heeft u het Jubileum Magazine 2021 in de bus mogen 
ontvangen, tenminste als uw adresgegevens juist waren. Als dat niet zo is kunt u 
handelen zoals vermeld op de pagina “Mededelingen van het bestuur”. Het kan 
overigens ook zijn dat er inderdaad iets mis is gegaan met de verzending. Als u 
niets ontvangen heeft kunt u het melden op pac.communicatie@gmail.com 

Inmiddels leest u nu de eerste digitale Nieuwsbrief van 2021. Misschien bent u 
de kerstpuzzels al lang weer vergeten maar de antwoorden hierop geven een 
interessant vervolg. Verder deel 2 in de reeks “Banden en velgen” van Roland 
Dhondt – een expert op dit gebied - en mijn verslag over het Jysk automuseum 
in Denemarken dat ik jaren geleden bij toeval heb bezocht. 

Verder is de rubriek “Vraag en aanbod” weer in beeld. Tijdens de corona 
rustperiode heeft u misschien de gelegenheid gehad om uw stallingsruimte en 
bibliotheek eens door te lopen en op te frissen. Wellicht heeft u automobielaria, 
onderdelen en (specifieke) gereedschappen, boeken, tijdschriften en folders waar 
u niets meer mee doet maar mogelijk een ander PAC-lid blij mee kunt maken. 
Een ideale plaats om het aan te bieden; maak er gebruik van! Let wel, het gaat 
hier om spullen die gerelateerd zijn aan onze historische auto hobby; opa’s 
pijpenrek en oma’s spinnewiel horen thuis op Marktplaats. 

Het wordt nog steeds op prijs gesteld als u kopij aanlevert, bijvoorbeeld over uw 
restauratieproject of hoe u aan uw automobiel bent gekomen. U mag ook 
suggesties doen over een bepaalde auto of gebeurtenis als dat realiseerbaar is. 
Ik ben benieuwd! 

Ik wens u veel leesplezier! 

 

Uw redacteur,  

Henk Oost 

 

 

 

 

 

 

 

Steyr 1920 tijdens de Traditierit 
1965 
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Mededelingen van het bestuur 

 
Regelmatig gebeurt het nog dat leden wijzigingen in hun adresgegevens niet of 
te laat doorgeven. Wij brengen u nogmaals onder de aandacht dat een ieder 
hiervoor zelf verantwoordelijk is. 

Kijkt u regelmatig op uw PC wel eens in de SPAM-box ? Het komt voor dat 
berichten wel eens daar terecht komen. Dus als u vermoedt dat u iets niet 
ontvangen heeft, eerst hier even in kijken voordat u aan de bel trekt. 

Voor alle duidelijkheid geven wij hieronder de email adressen van de 
bestuursleden en voor welke zaken zij bereikbaar zijn; 

 

Wijzigingen in adresgegevens uitsluitend door te geven aan de secretaris. Een 
digitale ledenlijst kunt u eveneens opvragen. Let wel dat deze lijst uitsluitend 
gebruikt mag worden voor contact van clubleden onderling en NIET voor extern 
gebruik! Hier moeten wij ten aanzien van de AVG streng in zijn. 

 Peter Slootweg – secretaris + ledenadministratie          
pac.secretaris@gmail.com 

 

Vragen of mededelingen over (aanstaande) evenementen kunt u richten aan de 
evenementen commissie. 

 Patrick Martini – evenementen commissie 
pac.evenementen@gmail.com 

 

Aanmeldingen voor te keuren auto’s kunt u melden aan de technische 
commissie. Tevens wordt u verzocht wanneer u een PAC-automobiel koopt of 
verkoopt dit te melden. 

 Hans Wijland – technische commissie 
h.wijland@hotmail.com 

 

Kopij en op te nemen (PAC-gerelateerde) advertenties voor de Tuf-Tuf Magazine 
en Nieuwsbrief kunt u zenden aan de communicatie. Dit adres is tevens 
beschikbaar voor informatie uit het Technisch-Historisch PAC-Archief. 

 Henk Oost – communicatie 
pac.communicatie@gmail.com  

Als een ieder zich hier aan houdt, wordt het bestuur niet onnodig belast en zal de 
communicatie vlotter verlopen.  
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Clubnieuws – Ledenbestand 

 
Overleden; 

Hermo Starke   (813)   2019 

Frans van Schuppen  (566)  03-01-2021 

Henk Kooyman   (763)  19-01-2021 

Frans Hoekemeijer  (647) 

John Jonker    (169)  03-03-2021 

 

 

Opzegging; 

Reinder Bier   (806) 

Wim Bouland   (802) 

Fred Kreeft   (423) 

Jos van Genugten   (768) 

Wim Bakker   (803) 

Rob Heringa   (269) 

Marc Geersing  (610) 

Frans Bunnik   (804) 

Luc van Roost   (736) 

J. Landman    (775) 

Hans Waldeck   (805) 

Max Kornman   (710) 

Luciaan van Roost  (736) 

Wouter v. Leeuwen (791) 

 

 

Nieuw aangemeld; 

Jeroen Branderhorst 

Rob Wijnants 
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PROGRAMMA PIONIER AUTOMOBIELEN CLUB 

2021 
 

Datum Naam Organisator Locatie Bijzonderheden 
     
Za 26 juni Bourgondische 

Tour 
Gauthier Schmitz Den Haag / Leiden Geannuleerd 

Za 10 en zo 
11 juli 

Pionierrit Hans en Sonja vd 
Wouden 

Achterhoek Geannuleerd 

Za 10 juli Picknick rit 
(nieuw) 

Hans en Sonja vd 
Wouden 

Zevenhuizen Cororna proof 
Nadere info volgt 

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

Drenthe Toer Wim en Willy 
Oldenboom 

Drenthe Inschrijving gestart 

Vr 24 – Zo 
26 sept 

Jubileum 
evenement 

Rob Gunsing en 
Sjaak Leenders 

Apeldoorn e.o. Inschrijving volgt half 
mei 

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

Volgt nader 

Za 16 okt. Praatmiddag  Juri Castricum Winkel Volgt nader 
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De puzzels van de redacteur…..opgelost 
De volgende antwoorden zijn gekomen op de kerstpuzzel uit de Nieuwsbrief 
2020-2: 

Het interieur op bijgaande foto is van de 
Lutzmann-fabriek te Dessau. Friedrich 
Lutzmann staat helemaal links op de 
foto. Lang werd gedacht dat het hier 
ging om het interieur van de Groninger 
Motorrijtuigenfabriek, waarover Hans 
van Groningen ooit een artikel heeft 
geschreven in de Tuf-Tuf. Het origineel 
van de foto zou nu in het bezit zijn van 
het Louwman Museum. (nawoord 
redactie; op de achterkant van de foto 

staat “origineel bij C. Poel jr., verkregen van G. Riemer” en nu dus – 
waarschijnlijk – in het Louwman Museum). 

Het antwoord kwam van ons lid Ariejan Bos. 

 

Het verend wiel zit op een 1903 
Renault landaulette met 
kenteken DLH-202, een 
regelmatige London-Brighton 
deelnemer. Het is overigens 
niet bekend wie de bedenker is 
van dit systeem. 

Het antwoord kwam wederom van ons lid Ariejan Bos. (nawoord redactie; 
hetzelfde wiel staat afgebeeld op pag.10 van het boekwerk “De Technische 
Evolutie van het Autowiel van 1886 tot 1960” van Roland Dhondt. Een echte 
aanrader! De spaken zijn cilindrische bussen met daarin stalen spaken met 
spiraalveren. Tussen de twee foto’s zit een tijdspanne van zeker 50 jaar; het wiel 
- en wellicht de gehele auto - is tussentijds ook gerestaureerd zo te zien). 

De auto hiernaast is een C.I.D. Baby van 
ca. 1912. C.I.D. staat voor Constructions 
Industrielles Dijonaises. Deze auto is ten 
tijde van de foto al ruim 10 jaar oud, 
want hij werd door een fotograaf in 
(rond?) 1923 gebruikt te Muiderberg als 
toeristisch trekpleister. Men kon zich erin 
laten fotograferen en dat werd veelvuldig 
gedaan: Er zijn diverse afbeeldingen van 
bekend, het hoogste nummer - te lezen 
op de acetyleengenerator op de treeplank 

- tot nu toe bekend is 492. Het antwoord kwam van ons lid Ariejan Bos. 
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Binnen de PAC is er ooit een C.I.D. Baby geweest, in bezit van dhr. Jordaan die 
de auto in 1961 kocht van Henri Malartre te Lyon. Waar is deze gebleven? 

Er zijn er nog wel een paar 
over; hiernaast een exemplaar 
ooit in het Museo-Claret 
(Gerona-España) 

De C.I.D. Baby werd gebouwd 
in de jaren 1912-1914 en was 
voorzien van een ééncilinder 8 
HP Buchet-motor met frictie-
transmissie met versnellingen. 
De eindaandrijving geschiedde 
door middel van een ketting. 
Herkenbaar was de dwarsveer 
voor de radiateur langs. C.I.D. 

bouwde ook nog 4-cilinder auto’s met schuivenmotoren. Er is weinig over 
bekend. Wie weet hier meer over te vertellen? (Bron: G.N. Georgano) 

 

Inderdaad hebben we het hier over een Germain 
landaulette uit ca. 1910. Het stuurwiel met de 
verdiepte 4 spaken is vanaf ca. 1906 een 
Germain-kenmerk, weet Ariejan Bos nog te 
vertellen. 

 

     The Mystery Trike! 

Niemand wist hierop te reageren. 

Publicatie op Prewarcar.com 
bracht uiteindelijk uitkomst. 

Het is een Motovetturette 
Vaghi gebouwd tussen 1920 en 
1924 in Milaan (I). Van de 
weinige exemplaren die er 
gebouwd zijn werden er in Groot-
Brittannië 2 stuks verkocht onder 
de naam “Bambina”, waarvan er 
nog één bestaat. (is het deze?)  

Gebouwd door een tweetal 
ondernemingen; Ditta Lodovico 
Boltri di Mezzi, Ganna & 
Compagnia and Motovetturette 
Vaghi SA. Het werd geen 
commercieel succes, wat geen 
verbazing oproept! 
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Deze Bentley is een 6,5 liter, chassisnr. TB 2542 
uit 1926 met een drophead coupe body van H.J. 
Mulliner en is de enige 6,5 liter sports chassis die 
momenteel nog over zijn originele carrosserie 
beschikt! 

Nieuw afgeleverd aan Mrs. Cholmeley in de UK in 
1926, maar in 1937 verkocht naar Zuid-Afrika en 
vervolgens in 1938 naar een nieuwe eigenaar in 
Rhodesië (het huidige Zimbabwe) en werd later 
achtergelaten aldaar op een boerenerf. In 1964 
als wrak opgekocht door een enthousiast die de 
Bentley terug bracht naar Zuid-Afrika waar deze 
in de 70er jaren werd gerestaureerd. In 1977 
weer verkocht naar een nieuwe eigenaar in het 
Verenigd Koninkrijk. Na vele wisselingen van 
eigenaren en tussentijdse aanpassingen volgde 
tussen 2004-2006 opnieuw een restauratie. In 
2002 wederom verkocht en vertrokken naar de 
USA (Pebble Beach), uiteindelijk naar Stanley 
Mann Racing Ltd. Nog veel meer historie van 
deze unieke Bentley is te vinden op: 
http://www.vintagebentleys.org/carpages/yr633.php 

 
 
 
Hiernaast de 8 liter Short Chassis chassisnr. 
YX5124 met een Fixed Head Coupe door de 
Mayfair Carriage Co. Ltd. uit 1932. 
Deze Bentley beschikt nog over zijn originele 
motor (matching numbers) en carrosserie en is 
altijd in Brits eigendom gebleven. Nieuw besteld 
door Mr. C.G Heywood, die hem vrij kort erna 
doorverkocht aan de directeur van de Bristol 
Aeroplane Company. 
Het is de op één na laatste Bentley gebouwd 
onder controle van Walter Owen Bentley zelf 
voordat het merk werd overgenomen door Rolls-
Royce. 
Nog meer historie van deze unieke Bentley is te 
vinden op: 
http://www.vintagebentleys.org/carpages/gx8867.php 
 
Al deze informatie komt van ons lid Ernst Jan 
Krudop en gaf ook de links van de vermelde 
website. Beslist een aanrader om hier eens te 
snuffelen!  
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BANDEN EN VELGEN 

Een moeilijke standaardisatie 

Door Roland Dhondt 

Reeds bij aanvang heeft men zich bekommerd om de standaardisatie van banden 
en velgen, doch door de technische evolutie diende men de standaard steeds te 
wijzigen. 

Een luchtdrukband op een velg houden was niet eenvoudig, zeker niet als deze 
vervangbaar moest zijn op hanteerbare wijze. Rond 1895 waren twee systemen 
als gangbaar overgebleven; de hielband en de band met bedrade hielen. In 
Europa kiest men resoluut voor de hielband, in Amerika ontwikkelt men de beide 
systemen naast elkaar en neigt men steeds meer over naar de band met 
bedrade hielen. Rond 1920 is het zo dat men in Europa op hielbanden rijdt en in 
Amerika op banden met bedrade hielen. De grote uitzondering in Amerika is de 
Ford Model T die tot 1925 op hielbanden rijdt. 

1. Hogedruk hielbanden in Europa (1895 - 1923) 

In 1895 namen de gebroeders Michelin deel aan 
de race Parijs-Bordeaux-Parijs met een Peugeot 
uitgerust met luchtdrukbanden. Hun banden 
waren hielbanden met een bandbreedte van 65 
mm (Fig.1). Deze bandbreedte was 
vergelijkbaar met de breedte van de massief 
rubberen banden waarop alle andere wagens 
deelnamen. De gebroeders Michelin kwamen 
over tijd aan maar iedereen zag wel dat 
luchtdrukbanden de toekomst waren. 

Michelin fabriceert vanaf 1896 hielbanden met 
een breedte van 65 mm met buitendiameters 
variërend van 650 tot 1500 mm, in stappen van 
50 mm. Deze banden benoemt men met 
buitendiameter band x bandbreedte (op druk 
gebracht en onbelast).  

Fig.2 (volgende pagina) vertoont wielen van een Peugeot 1897 op 800x65 
(buitendiameter band 800 mm en bandbreedte 65 mm) en van een voiturette 
650x65.  

Deze banden zijn rond van diameter zodat de breedte eveneens de hoogte van 
de band aangeeft. De diameter van de velg is derhalve ongeveer de 
buitendiameter van de band minus tweemaal de breedte. 

 

Fig.1 



nieuwsbrief, mei 2021                       Pionier Automobielen Club                                              Pagina 11 
 

De breedte van deze hielvelgen 
had Michelin op 60 mm 
aangenomen. 

Kort daarna kwam reeds de vraag 
naar bredere banden. Voor de 
bestaande velgbreedte 60 mm 
maakte Michelin naast de 
bandbreedte 65 mm dan ook 
banden van 70, 75 en 80 mm 
breed, breder kom men voor deze 
velg niet realiseren.  

Voor nog bredere banden moest 
een nieuwe velg gedefinieerd 
worden en die werd met de 
bijhorende banden ook ontwikkeld 
in 1898; velgbreedte 75 mm. Op 
deze velgbreedte kon men de 
bandbreedte 85 en 90 mm 
monteren, waarbij onmiddellijk de 
bandbreedte 90 mm gekozen 
werd. Met deze twee velgen kon men 
dus banden monteren tussen 65 en 
90 mm breed in stappen van 5 mm. 

Tegen 1900 worden alle nieuwe automobielen, behalve de met zware gesloten 
koetswerken, voorzien van dergelijke luchtdrukbanden. De gebroeders Michelin 
kunnen dan ook toasten op hun succes met de gevleugelde woorden “ Nunc est 
Bibendum, le pneu Michelin boit l’obstacle!” (Nu moeten we drinken, de 
Michelin band drinkt het obstakel!). In feite was dit vrij letterlijk te verstaan; als 
een massief rubberen band over een obstakel reed ging de ganse wagen omhoog 
over de hoogte van het obstakel, een luchtdrukband werd ingedrukt over een 
deel van de hoogte van het obstakel en “dronk” als het ware het obstakel op. Het 
woord Bibendum wordt dan in 1928 opgenomen als typebenaming voor de 
“ballon” band (die volledig het obstakel “opdronk”). 

In 1900 wordt ook een velg van 100 mm breed gedefinieerd voor een band van 
120 mm breed om ook de automobielen met zwaardere koetswerken te kunnen 
voorzien. 

Michelin is de initiatiefnemer in de dimensionering van de banden en wordt op 
Europees niveau - ook door Dunlop in Schotland - gevolgd. Om toch wildgroei in 
de afmetingen van de banden te voorkomen doet Michelin in februari 1902 een  

                    Fig.2 
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Voor een aantal veel voorkomende afmetingen zijn de afmetingen van de velgen 
volgens Michelin documenten in onderstaande tabel weergegeven; 

                 Velgbreedte  Velgdiameter Totale velgdiameter 

                                       onder de band  

650x65  60   512   536 

800x65  60   646   675 

760x90  75   561   592 

810x90  75   615   646 

820x120  100   567   609 

880x120  100   631   672 

Zoals vermeld is de velgdiameter onder de band bij benadering gelijk aan de 
banddiameter minus tweemaal de bandbreedte. Bijvoorbeeld; 810x90 geeft 810- 
(2x90) = 630, iets meer dan 615.  

Voorwielen met een bandbreedte van 90 mm worden veelal gecombineerd met 
grotere achterwielen op breedte 120 mm.  
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Vanaf 1903 - wanneer automobielen met vier gelijke wielen de standaard worden 
- definieert Michelin de bandbreedte 105 mm. Dit is de compromis tussen 90 en 
120 mm en het voordeel wordt dan vier gelijke banden! De bijhorende 
velgbreedte is 90 mm. 

De gangbare afmetingen zijn: 

Velgdiameter  Totale velgdiameter 

onder de band 

765x105  561    596 

815x105  614    649 

In hetzelfde jaar lanceert Michelin eveneens de bandbreedte 135 mm met 
velgbreedte 110 mm voor de zware reiswagens, met volgende afmetingen; 

Velgdiameter  Totale velgdiameter 

onder de band 

835x135  565    609 

895x135  591    634 

935x135  641    684 

Deze wielen zijn dus, met band inbegrepen, ongeveer een meter hoog. 

De standaardisatie die men bij hielbanden kan vaststellen is dat de bandbreedtes 
toenemen in stappen van 15 mm; 90/105/120/135 mm. De afmetingen van de 
velgen worden niet vernoemd omdat bij elke band slechts één velgmaat hoort.  

Deze stappen van 15 mm laten toe “oversizes” (overmaten) te monteren. Dit 
betekent dat men op een velg een band kan monteren van de daaropvolgende 
breedteklasse, bijvoorbeeld een band met breedte 120 mm op een velg bestemd 
voor een band van 115 mm. De binnendiameters van deze banden zijn dan wel 
niet gelijk maar gegeven dat de hielen van hielbanden beperkt kunnen worden 
opgerekt is dit geen probleem. 

De volgende “overmaat” werd mogelijk; 

Velg   Band in “oversize” 

760x90  765x105 

810x90  815x105 

815x105  820x120 

820x120  835x135 
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De buitendiameters van de banden waren daarbij vergelijkbaar. Bij de 
bandenmaat 815x105 werd de binnendiameter van de velg ongeveer 815- 
(2X105) = 605 mm. Bij de bandenmaat 820x120 werd deze 580 mm zodat deze 
in diameter 25 mm moest worden opgerekt. Dit was echter geen probleem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 (hierboven) geeft een advies van Englebert (Englebert Magazine sept-okt 
1921) om een band 710x105 te plaatsen op een velg 710x90.  

Bij een historische automobiel dient men dus eerst goed de velg op te meten om 
te weten met welke banden de wagen de fabriek verlaten heeft, daarna kan men 
nog over de uitvoering beslissen. 

De volgende keer gaat het over banden met bedrade hielen; Deze zijn niet op-
rekbaar zodat dit een geheel ander verhaal wordt. 

Roland Dhondt  
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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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Bezoek aan Jysk automuseum te Gjern – Denemarken 
Door: de redacteur 

Het is al weer bijna 11 jaar geleden dat ik met vrouw en dochter op vakantie was 
in Denemarken. Zij waren daar nog nooit geweest en mijn dochter Hajar wilde 
graag Legoland bezoeken wat dan ook boven aan de “to-do” lijst kwam. Tijdens 
onze rondreis ontdekte ik – bij toeval – een schitterend automuseum in het 
plaatsje Gjern op Jutland. https://www.jyskautomobilmuseum.dk 

Gelukkig was het open (het overkomt je nog wel eens met een spontaan bezoek 
dat je ergens voor een dichte deur komt te staan) en in de voorste loods stonden 
voornamelijk gerestaureerde auto’s met toch wel een behoorlijk gehalte aan 
youngtimers die ik hier even buiten beschouwing laat. Achterin was er een 
toegang tot een tweede loods en hier bevond zich het walhalla van het museum: 
Auto’s uit de jaren 20 en 30, in ongerestaureerde staat alsof rond 1960 – na 
enkele tientallen jaren trouwe dienst – zo van de weg geplukt waren! In 
Denemarken heeft men na WO-II nog lang met oud materieel rondgereden en in 
de jaren 60 is er ook heel veel opgekocht door - o.a. Nederlandse – liefhebbers 
die op zoek waren naar een historische automobiel. Heel veel A-Fordjes komen 
hier vandaan. Wij maken in deze loods een rondwandeling waar het gehalte aan 
Amerikaanse auto’s pré-1940 behoorlijk hoog is. De rest is voor een andere keer. 

 

Essex 1925, 6 cil. 
2,4 liter. Gebouwd 
door de Hudson 
Motor Car 
Company, Detroit 
van 1918-1931 als 
een lager geprijsde 
Hudson. De Rockne 
werd de opvolger 
tot 1933. 
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Jordan type R “Little Custom”, 1927, 6 cil. 3,2 liter. Het merk geproduceerd door 
de Jordan Motor Car Company te Cleveland, Ohio, van 1916-1931, opgericht 
door Edward S. Jordan.  

 

Hupmobile type A Century,       
1928, 6 cil. 3,4 liter. Opgericht 
door de gebroeders Robert en 

Louis Hupp in 1908 te Detroit. In 1929 werd de Chandler fabriek te Cleveland 
opgekocht. De laatste Hupmobile “Skylark”uit 1940 werd gebouwd met 
gebruikmaking van de carrosserie persen van de Cord 810/812. 

Erskine 1928, gebouwd door de 
Studebaker Corporation te 
South Bend, 
Ind. De 
goedkopere 
lijn van de 
Studebaker, 
geproduceerd 
van 1926 tot 
1930 , 6 cil. 
2,6 liter cc. 
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Chrysler type 65, 1929.  

Chrysler nam in 1928 
Dodge over en lanceerde 
de merken Plymouth en De 
Soto en werd daarmee een 
concurrent van General 
Motors. Walter P. Chrysler 
stichte zijn eigen merk in 
1924 nadat hij in 1923 
Maxwell en Chalmers had 
overgenomen.  

Graham-Paige type 612, 
1929. De 3 gebroeders 
Graham kochten in 1927 
de Paige fabriek op in 
Detroit Mich. Vanf 1931 
bestond het merk als 
Graham. Het laatste model 
de “Hollywood” verliet de 
fabriek in 1941. 

 

 

Kissel “White 
Eagle”1929. De 
motor is een 6 
cil. 3 liter van 
Lycoming, voor 
het eerst 
gebruikt in 1929. 
De Kissel Motor 
Company uit 
Hartford, Wisc. 
bestond van 
1906 tot 1931. 
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Elcar 1930, 6 cil. 3 liter 
Continentel motor.  

De Elkhart Carriage & 
Motor Car Company te 
Elkhart, Ind. was van 
1909 tot 1915 actief met 
de Elkhart, de Sterling en 
de Komet. Vanaf 1916 
werden automobielen 
onder de naam Elcar 
verkocht. De motoren 
kwamen van Lycoming en 
Continentel; 
productiecijfers waren 
nooit erg hoog.  In 1931 
werd nog geprobeerd de 

Mercer nieuw leven in te blazen 
maar zonder succes. 

 

Marquette type 
30-37, 1930, 6 cil. 

Door de Buick 
Motor Co. te Flint, 
Mich. gebouwd 
van 1929 tot 1931 
als een goedkoper 
model om de 
depressie door te 
komen, zoals door 
veel automobiel 
fabrikanten werd 
gedaan.  
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Pontiac type 
XB59, 1930 

De Pontiac werd 
vanaf 1926 
gebouwd door de 
Oakland Motor 
Car Company te 
Pontiac, Mich. Als 
onderdeel van 
General Motors.  

 

 

 

 

Het indianenhoofd als 
radiateur ornament van 
Pontiac; 

Chief Pontiac ook wel 
Obwandiyag, was een 
opperhoofd van de Ottawa-
indianen die een leidende 
rol speelde in Pontiacs 
opstand van 1763 tot 1765. 
Pontiac leidde Ottawa-
indianen aan Franse zijde in 
de Franse en Indiaanse 
Oorlog in de jaren 1754 tot 
1763 

 

De Oakland Motor Car 
Company werd opgericht in 
1907 door A.P. Brush, ook 
bekend van de ééncilinder 
Cadillac en de Brushmobile. 
De firma werd in 1909 
overgenomen door General 
Motors. In 1930 werd het 
laatste model – een V8 – 
geïntroduceerd op bases 
van de Viking van 
Oldsmobile. In 1931 
verdween de naam 
Oakland. 
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Oldsmobile 1934, 6 cil. 3,5 liter. 

Ransom Eli Olds stichte de Olds Motor 
Works in Lansing Mich. In 1896. 

Olds werd beroemd met de Curved Dash 
Runabout vanaf 1901 de eerste in massa 
geproduceerde automobiel.  

 

 

 

 

Willys type 77, 1935, 4 cil. 2,2 liter. 
Het merk Willys werd in onderbroken periodes geproduceerd tussen 1909 en 
1963. De vele concerns van John North Willys – gesticht of overgenomen – 
produceerden o.a. ook de Overland (1903-1929) en de Willys-Knight (1914-
1932). 

 

Hudson Eight 
Terraplane 1934, 8 cil. 
4,1 liter.  

De Hudson werd 
gebouwd van 1909 tot 1957. Het merk werd in 1954 overgenomen door de 
American Motors Corp. 
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Ford V8, 1937, 
8 cil. 3,6 liter, 
convertible door 
de Ford Motor 
Co. 

 

 

Bron van de 
bijschriften: 
G.N. Georgano; 
The Complete 
Encyclopedia of 
Motorcars 

 

 

 

-/-  
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Vraag en aanbod 
 

Aangeboden: 

Citroen B2 1921 

de Citroen is een originele auto en voorzien van een nieuwe kap. 

de Citroen is een 4 persoons auto en heeft een achterklep die je kunt openen en 
kunt gebruiken als een kleine transport auto (zgn. torpédo commercial). 

loopt en schakelt motorisch erg goed. het is een 4 cilinder met 6 volts motor.  

er moeten nog een aantal kleine dingen gebeuren, zoals interieur en elektra. 

de vraagprijs is € 10.500,- of een redelijk bod. 

u kunt ons bereiken op:  

E: info@jacverhuur.nl 

T: 0598 390155 

M: 06 20419972 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevraagd: 

Tijdschriften “De Auto” van vóór 1919 en “Autoleven” van vóór 1940 alsmede 
andere auto-tijdschriften en -publicaties (RAI ?) van vóór 1940. 

Gaarne als donatie ten behoeve van het Technisch-Historisch PAC-Archief. (als 
bron voor artikelen Tuf-Tuf) 

Aanbiedingen aan: pac.communicatie@gmail.com 
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Colofon 
 

Bestuur  

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

 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 
 


