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Officieel orgaan van de Pionier Automobielen Club 
65e jaargang nummer 3 – oktober 2021 

Van de voorzitter 
Nu de evenementen weer voorbij zijn heeft het bestuur het aangedurfd een face-to-face vergadering te 
houden. Dit was ouderwets gezellig. Op de agenda stond o.a. de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen). Belangrijke punten uit de WBTR zijn regels omtrent belangenverstrengeling, financieel beleid, 
aansprakelijkheid, meervoudig stemrecht etc. Voor de invulling van de WBTR zijn de statuten de leidraad. De 
statuten lezend, hebben we ons afgevraagd hoe strikt zijn wij als bestuur en moeten op sommige punten de 
statuten niet aangepast worden. Daarnaast is er een aantal - op grond van de WBTR - verplichte wijzigingen. In 
de statuten staat bijvoorbeeld dat iemand 18 jaar of ouder moet zijn om lid te mogen worden. Tegenwoordig 
kan je met 17 jaar, onder toezicht, al rijden. Op het punt zouden we de statuten kunnen aanpassen. Een ander 
punt is; deelname aan evenementen is alleen mogelijk met door de PAC goedgekeurde auto’s, zie onderstaand 
fragment statuten. Er zijn leden die vooraf bellen met bestuur of organisator om te melden dat hun 
goedgekeurde PAC-auto stuk is en of het akkoord is om met een andere auto te komen. Als bestuur zijn we 
coulant, misschien te coulant. Echter, bij de start van een evenement is het voor de organisator en het bestuur 
niet prettig om geconfronteerd te worden met een deelnemer die komt met een niet goedgekeurde auto. Ook 
andere leden die wel hun best doen vinden dat niet prettig. Deze confrontatie is ook niet nodig. Vooraf 
telefonisch contact opnemen met het bestuur of de organisator is een kleine moeite en dan kunnen ook 
andere oplossingen besproken worden. Zo hebben we ook het “PAC-voor-elkaar” en is het mogelijk om met 
iemand anders mee te rijden. Zo kan er toch nog deelgenomen worden aan het evenement. Hierbij doen wij 
aan u het verzoek om dit vooraf te melden als u niet in staat bent om met een PAC-goedgekeurde auto te 
komen.  

Het bovenstaande heeft ook tot discussie geleid wanneer een aangemelde auto als goedgekeurd beschouwd 
kan worden. De FIVA reglementen zijn niet op alle onderdelen even duidelijk. Daarom is aan Hans Wijland 
(voorzitter Technische Commissie) gevraagd om met de Technische Commissie - en mogelijk een aantal andere 
leden - concept-PAC-regels op te stellen. Uiteraard zijn bouwjaar, technische staat en originaliteit hier 
onderdelen van.  

Fragment uit de statuten: 
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Dan rest ons nog de 2 praatmiddagen. De eerst komende is bij Juri Castricum, waarvoor u zich via de website 
kunt aanmelden. De 2de praatmiddag, oliebollenmiddag, kan helaas als gevolg van persoonlijke 
omstandigheden, niet doorgaan bij Hans en Sonja van der Wouden. We zijn nog op zoek naar een andere 
locatie. U hoort hier nog van. 

Uw voorzitter, 

Nel Verstoep 

 

Van de redactie  
De tijd is gelukkig weer – naar we hopen blijvend – redelijk teruggekeerd naar het oude. We hebben in het 2e 
deel van dit jaar een viertal evenementen kunnen rijden. Van de Drenthe-toer en het Jubileumevenement leest 
u in dit nummer de verslagen. 

Verder deel 4 in de reeks “Banden en velgen” van Roland Dhondt – een expert op dit gebied met zeer veel 
historische kennis. 

En dan nog een verslag van Rinus Verstoep over een Spaans automobielmuseum in Málaga dat hij tijdens zijn 
vakantie aldaar heeft bezocht. 

Wellicht heeft u dit jaar op ons doelgebied in de automobielhistorie ook nog iets beleefd. Schroomt u niet om 
dit te delen! Al zijn het maar een paar foto’s en teksten. Ik ben benieuwd naar uw input! Zet hem op! Kom er 
mee voor de dag. 

Ik wens u veel leesplezier! 

Uw redacteur, Henk Oost 

 

 

Ritje in de Germain – juni 1912  (bron fam. Hoyer uit Laren) 
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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  Hans en Sonja vd 
Wouden 

Zevenhuizen Afgerond 

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

Drenthe Toer Wim en Willy 
Oldenboom 

Drenthe Afgerond 

Vr 24 – Zo 
26 sept 

Jubileum 
evenement 

Rob Gunsing en 
Sjaak Leenders 

Apeldoorn e.o. Afgerond 

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

Afgerond 

Za 30 okt. Praatmiddag  Juri Castricum Winkel Aanmelden 
Za 18 dec. Praatmiddag ?? ?? N.T.B. 
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Drenthe Toer: on the road again 

Door: Tanja Korevaar en Gerben Zwart 

De eerste meerdaagse rit in 2021 is een feit: op 3, 4, en 5 september 
genoten zo’n 45 PAC-leden van een heerlijk weekend met rijden, eten, 
drinken en natuurlijk fantastisch zonnig en droog weer. Onze basis was 
Hotel Van der Valk Emmen. We hebben tijdens leuke ritten een mooie 
indruk van Zuid-Oost Drenthe gekregen. Aan de ene kan het veen en aan 
de andere kant van De Hondsrug, het zand. Je ziet het verschil in 
bebouwing en landbouw. Ook hadden we een paar interessante 
uitstapjes, zoals naar de Zandstrooiboerderij en Expositie Schoonebeek 
en het Industrieel Smalspoor Museum in Erica. 

Op vrijdag werden we na de lunch welkom geheten door Wim en Willy Oldeboom 
op de stoep van het hotel. De goody bag hadden wel al in de hand, met door de 

buurvrouw van Wim 
zelfgebakken (platte!) 
kniepertjes. Lekker voor 
onderweg of thuis bij 
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een ijsje. De gesprekken gingen in het begin natuurlijk wel veel over corona en 
afstand houden. Doen we een box of toch maar een elleboogje? 

Jaknikkers en olie 
De rit ging eerst naar Schoonebeek in de punt van de provincie. Hier staat de 
enige nog werkende jaknikker van Nederland op het op een na grootste olieveld 

van Europa. Hij pompt 
geen olie meer op en is 
een rijksmonument.  

Daar vlakbij is 
Zandstrooiboerderij 
Zwaantje Hans-Stokman’s 
Hof. Zandstrooien is een 
kunstige manier waarop 
het zand op de tegels in de 
oude boerderij in mooie 
patronen werden uitgelegd 
voor de zondag: een 
zandtapijt! Elly en Tanja 

mochten van de gids ook een zandtekening op een tafel maken. Verder was er 
een kleine tentoonstelling over de sociale kanten van de aardolie-industrie in dit 
dorp: tradities, verenigingen, stakingen. Vrijwillige gidsen namen ons in kleinere 
groepen mee in de achtergronden. 
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Toer met o-e 
Daarna ging onze Toer (let op, in Drenthe zegt men Toer met ‘o-e’, waarvan 
acte, Wim) weer verder langs de grens van Nederland en Duitsland. Er was wat 
consternatie bij een punt in de route waarbij een deel dacht dat we toch rechtsaf 
het dorp in moesten, in plaats van rechtdoor langs de grens. Een deel ging 
achteruit over het smalle weggetje. Anderen namen de route gewoon letterlijk, 
vooral toen Wim kwam aanrijden, gebarend om rechtdoor te gaan. We gingen 
een klein stukje Duitsland in: zo werd duidelijk hoe verschillend deze landen de 
olie oppompen. In Duitsland zijn ze nog niet van de jaknikker afgestapt. De 
straatnamenbordjes zien er ook anders uit. Waar was nou links die Ölstraβe? 
Sorry voor iedereen die het gemist heeft. 
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Saksische boerderijen  
Bijzonder mooi om te zien waren alle historische Saksische boerderijen in 
buurtschappen Middendorp, Oosterse Bos en Westerse Bos. De laatste twee zijn 
een beschermd dorpsgezicht. Ook reden we langs de bekende waterwegen 
(Zijdes) met bruggen waarmee het veen werd ontgonnen. Rond vier uur waren 
we terug bij het hotel en vonden veel deelnemers een plekje op het terras in de 
zon. Rond zeven uur werden we in de Brasserie ontvangen met champagne. Tot 
tien uur werd uitgebreid bijgepraat aan de verschillende tafels en genoten van 
een uitgebreid dinerbuffet. 

Mistige start  
Op zaterdag begon de dag mistig, maar de zon deed zijn best op het Drentse 
land te schijnen. Die brak door toen we op het terras van Café 
Bussemaker in Exloo aan de koffie of thee met zelfgemaakte 
MonChoutaart met kersen zaten. Vervolgens richting de bossen bij 
Borger voor een blik op een hunebed. Na Odoorn en ’t Haantje 
streken we neer in Noord-Sleen bij Restaurant Wielens voor een 
eenvoudige lunch. Er was een goede corona-opstelling aan tafel, 
maar je kon elkaar wel slecht verstaan. Bij beide locaties was een 
eigen parkeerterrein, ook voor Henk en Ielke-Jan die de auto-
ambulance reden, voor het geval dat…. Nou ja, was niet nodig. We 
hebben alleen Wim zelf even aan zijn auto zien sleutelen. 
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Wegopbrekingen? Ja, natuurlijk! 
Natuurlijk is er altijd wel een onvoorziene wegopbreking op de route. Deze was 
bij Gees. Bij de rotonde ervoor, na Oosterhesselen, kwamen al een paar auto’s 
terug. Een ploegje van tien auto’s was wat rondjes aan het rijden op de rotonde, 
aan het keren en aan het overleggen. Chaos? Het zal er vermakelijk uit hebben 
gezien voor de voorbijgangers. Een paar auto’s reden toch door, met of zonder 
aanwijzing van een fietsende mevrouw. De keuze was of links of rechts om Gees 
heen. De routes verschilden nogal. De mensen die rechts gingen, hadden het 
makkelijk, maar 1 onverharde weg en ze waren zo om Gees heen. Een ander 
ploegje auto’s ging links en een deel weigerde over de N-weg te gaan. Met de 
Zwartjes voorop trokken zij in een grote stofwolk over de onverharde Veldweg. 
Dat duurde wel even met 30 km per uur. Leve Google-maps en de verrassingen 
van onverharde wegen! Gilles Warning: ’Wat een fantastische verrassing. Ik heb 
altijd al met mijn MG over onverharde wegen willen rijden. Nee, we hadden geen 
last van de zandwolk. Heb je een foto gemaakt? Mag ik die hebben?’ Met nog 
meer mooie wegen binnendoor, zonder al te veel drempels natuurlijk, vervolgden 
we de route via de dorpen Zwinderen, Wachtum, Dalerveen, Nieuw Amsterdam 
en Erica weer terug naar het hotel. 
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Wim, bedankt! 
Tijdens het diner bedankte onze president Nel Verstoep Wim en Willy voor het 
organiseren van de mooie Toer. ‘Dit was de 8e keer’, zei Wim. ‘Toen ik dit 
overnam van Jolle Jonker om in het noordelijk deel van Nederland een rit te 
organiseren, zei ik dat ik er 10 keer van wilde maken. Vorig jaar kon de Toer 
helaas niet doorgaan. Maar ik stop er nu toch mee. Dit was de laatste keer.’ De 
aanwezigen uitten hun teleurstelling met een welgemeend ‘aaaah’. Maar serieus, 
het is veel werk om het zo goed georganiseerd te krijgen. Dat was aan Wim en 
Willy wel toevertrouwd, waarvoor we ze vanaf deze plaats nogmaals van harte 
bedanken. We hebben respect voor Wims beslissing. Je moet stoppen op je 
hoogtepunt, zegt men. 

 

Technisch spul 
Op zondag geen lange rit, maar wel een bezoek aan het Industrieel 
Smalspoormuseum in Erica. Een groot terrein diep in het oude veengebied. Deze 
locatie was ooit het centrum van het commercieel turfsteken: Griendstveen 
Turfstrooisel Maatschappij. De turf vervoerde men via smalsporen met 
locomotieven en wagentjes. Als het veen op was, verlegde je met weinig moeite 
de spoorrails naar een ander gebied. In 1983 eindigde de winning van zwartveen 
en de fabricage tot potgrond en actieve kooltoepassingen (zoals Norit) hier en 
werd het gebied met enkele panden in erfpacht gegeven aan deze stichting. 
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Onze automobielen konden mooi worden opgesteld op een apart terrein en 
trokken veel bekijks van de museumbezoekers. Het museum heeft genoeg 
technisch spul om PAC’ers te vermaken. De ene helft van de groep kon eerst 
instappen in de wagons om een rit over een traject over terrein te maken.  

 

Onderweg stopte de gids een aantal keer om wat te vertellen. Het gebied is 
onderdeel van Geopark De Hondsrug. Op het terrein staan ook nog de 
gerestaureerde turfstrooiselfabriek en een smalspoorremise, beide 
rijksmonumenten. De andere helft kreeg in het museum een rondleiding door de 
werkplaats en hallen waar vele machines (on)gerestaureerd tentoongesteld 
stonden.  
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Het is een groot terrein met een uitstekende horecavoorziening. Kijk ook eens op 
www.smalspoorcentrum.nl  

Tot ziens! 

En toen zat de Toer er al weer op. Na een smakelijke lunch, deze keer zonder de 
bekende PAC-kroket, namen we afscheid van elkaar en zeiden tegen elkaar: ‘Tot 
ziens in Apeldoorn, op naar het Jubileumweekend!’. 
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BANDEN EN VELGEN 
Een moeilijke standaardisatie 

3. Lagedruk banden in Amerika 

Hogedruk banden op 5 bar waren niet zo comfortabel, de druk laten dalen verhoogde 
sterk het comfort maar was catastrofaal voor de levensduur van de banden.  

Juist voor de eerste wereldoorlog was men er in Amerika in geslaagd door een nieuw 
concept van het karkas van de band meer vervorming van de band toe te laten met 
behoud van de levensduur. De druk liet men dalen van 5 bar naar 2.5 bar en om de 
statische indeuking te beperken maakte men de band breder zodat het draagvlak groter 
werd. Deze band noemde men : “The Cord Balloon Tire”. Cord sloeg op het nieuwe 
concept van het karkas en Balloon op het toegenomen volume onder lage druk. 

In het begin van de twintiger jaren verlaat men in Amerika de hielband zodat lagedruk 
banden in Amerika voornamelijk geproduceerd worden als banden met bedrade hielen. 
Bij de overgang van de hogedruk band naar de lagedruk band laat men in de regel de 
breedte met 10% toenemen, de hoogte neemt eveneens toe om comfort te halen uit het 
volume. 

Men wou bij deze overgang absoluut vermijden nieuwe velgdiameters te moeten creëren 
en aldus nieuwe velgen te moeten vervaardigen. Men beschouwde de lagedruk band als 
een afgeleide van de hogedruk band met dezelfde velgdiameter. Een hogedruk band van 
4,50” breed werd in lagedruk uitvoering 4,95” (+10%) breed en de benaming 28 x 4½  
werd 28 x 4.95 hoewel de buitendiameter van de band groter was dan 28”. De breedte 
van de lagedruk band noteerde men in tienden van duimen in tegenstelling tot de 
hogedruk band waar men de breedte in breukvorm aangaf. Men zag dus onmiddellijk 
waarover het ging. Kwam in lagedruk uitvoering de breedte op 5” dan noteerde men 
5.00, om niet te verwarren met 5 bij de hogedruk uitvoering.  

Uit de maatvoering 28 x 4½ kon men afleiden (28 minus 2 x 4,5 = 19) dat de 
velgdiameter 19” was; deze redenering ging echter niet meer op voor 28 x 4,95. De 
velgdiameter kon men vinden door naar de originele hogedruk band terug te gaan. Zijn 
banddiameter was reeds aangegeven en zijn bandbreedte haalde men uit onderstaande 
tabel. 

Breedte lagedruk band  Afgeleid van hogedruk band  

3.50     3½  

4.00/4.40/4.45   4 

4.50/4.75/4.95   4½  

5.00/5.25/5.50/5.77   5 

Daarna volgde dezelfde redenering: velgdiameter gelijk aan banddiameter minus 
tweemaal de breedte van de band. De maatvoering der velgen werd zo gelaten en 
derhalve bleef men de halve duimen weergeven in breukvorm. Hogedruk band 28 x 4½ 
en lagedruk band 28 x 4.95 werden dus allebei gemonteerd op de velg 19 x 4½. 
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Aanvankelijk zijn er heel veel maten voor lagedruk banden doch in april 1926 herleidt de 
American Tire and Rim Association het geheel tot zes maten voor de velgen. 

Banden    Velgen 

26 x 3.50 / 27 x 4.00  19 x 3 

27 x 4.40 / 28 x 4.95  19 x 3½ 

30 x 5.25    20 x 4 

30 x 5.75    20 x 4½ 

31 x 5.25    21 x 4  

33 x 6.00 / 33 x 6.75  21 x 5 

Waar men in aanvang de band tot een duim breder maakte dan de velg nam dit verschil 
in de loop der jaren toe. In de tabel is de band reeds 1” tot 1,5” breder dan de velg 
samenhangend met het dalen van de drukken, maar men blijft bij de standaard velgen 
van de hogedruk banden.  

Eind der jaren twintig hebben de lagedruk banden met bedrade hielen zich in Amerika en 
ook in Europa doorgezet en gaat men de norm voor de maatvoering internationaal 
aanpassen. Gezien voor bedrade hielen de velgdiameter de bepalende maat is en men 
deze niet eenvoudig uit de maatvoering kon opmaken besloot men deze rechtstreeks in 
de maatvoering van de band op te nemen zodat men onmiddellijk kon zien voor welke 
velgdiameter deze band geschikt was. Voor de banden gaf men voortaan bandbreedte x 
velgdiameter i.p.v. banddiameter x bandbreedte aan e.g. 6.00 x 21 / 5.25 x 20 / 4.75 x 
19 en 4.50 x 18. Verwarring met de vorige voorstelling was uitgesloten gezien men nu de 
bandbreedte eerst vermelde. 

De maatvoering van de velgen werd ook aangepast. Voortaan gaf men velgbreedte 
tussen de flenzen van de velg x velgdiameter i.p.v. velgdiameter x totale velgbreedte 
aan. Ford brengt aldus zijn V8 in 1932 uit op banden 5.25 x 18 met vegen 3¼ x 18 (3¼” 
tussen de flenzen). 

De Europese bandenfabrikanten brachten twee jaar na de Amerikaanse eveneens 
lagedruk banden op de markt. Zij volgden daarbij de Amerikaanse standaard in inches, 
behalve Michelin, de grootste Europese fabrikant. Gezien men in 1920 in Europa nog 
overwegend op hielbanden rijdt brengt Michelin lagedruk hielbanden op de markt, in 
metrische maten en met volledig nieuwe diameters voor de velgen. Dit verhaal brengen 
we in een volgende aflevering. 

                                                               

Roland Dhondt 
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Het Jubileumevenement te Apeldoorn en omgeving 
Door: de redacteur, foto’s: Gerben Zwart en de redacteur 

 

Eindelijk was het zover, op 24, 25 en 26 september hebben wij ons 65-
jarig jubileum kunnen vieren en mooie ritten kunnen maken op de 
Veluwe en daar buiten aan de overzijde van de IJssel. Als 
logeeraccommodatie en vertrek- en eindpunt voor de ritten was het 
hotel De Keizerskroon te Apeldoorn, niet ver gelegen van het Paleis Het 
Loo, een ideale plek. Vanwege de coronabeperkingen was het 
evenement uitgesteld van het laatste weekend van mei naar het laatste 
weekend van september. Dat betekende voor de organisatoren Rob 
Gunsing, Sjaak Leenders en Patrick Martini veel extra werk voor het 
horecaprogramma en de aanpassingen in de reeds uitgezette routes. 

 

Na de lunch op vrijdagmiddag werd de eerste rit gereden over de Veluwe. Er was 
een koffiestop bij Brasserie 14 te Nunspeet. 
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Vervolgens werd de rit voortgezet en brachten wij een bezoek aan de 
automobielcollectie van de familie Jans te Apeldoorn. Tal van zeldzame 
gerestaureerde en nog te restaureren automobielen waren hier te bewonderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spyker 1906 15/22PK; oorspronkelijk 
nieuw geïmporteerd in Frankrijk door de 
Spyker-agent L. Suberbie en dook aldaar 
rond 1960 op en werd gekocht door een 
liefhebber met goede bedoelingen. Deze 
verhuisde later naar Frans-Guyana, nam 
de Spyker mee en liet hem jarenlang 
staan in een container in de jungle. 
Vervolgens zo’n 10 jaar geleden ontdekt 
door een Nederlandse verzamelaar die de 
auto weer thuis bracht. Vervolgens is de 
Spyker door Andries Jans volledig in oude 
luister hersteld! 

Spyker C4 1922 30/40PK; 
oorspronkelijk nieuw geleverd aan een 
klant in Australië en zo’n 30 jaar 
geleden via tussenhandel terecht 
gekomen bij een Nederlandse 
verzamelaar. Nadien in de collectie 
Andries Jans. Het is – voor zover 
bekend – de derde C4 die er nog is; 
alle 3 in Nederland! 

Deze vrachtauto’s, 
een Delahaye en  
“the 4 wheel drive 
auto co.” uit 
Clintonville Wis. 
U.S.A. wachten 
geduldig op 
restauratie. 
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Het bezoek werd met borrel en een hapje afgesloten waarna werd vertrokken 
richting hotel voor het diner. 

Een Bellanger uit 1919, een Frans 
merk gebouwd tussen 1912 en 
1925 te Neuilly-sur-Seine 

Deze Fiat Tipo 5 uit 1913 is ooit eigendom geweest van een Wit-Russische officier en 
is in recente tijd door een Nederlandse handelaar in Rusland gekocht en opgehaald. 
Wel een zeer bijzondere automobiel met een 9-liter motor en dubbel lucht achter!  

Veritas, Veritas en nog eens Veritas…Ondanks de 
zeldzaamheid van dit Duitse sport- en raceautomerk 
heeft Jans er nog wel een paar staan… 

Christiane Huit racer met een 2-liter, 8-cil. lijnmotor met bovenliggende nokkenas. 
Deze auto was ooit in de verzameling van de bekende Franse kenner Serge Pozzoli. 

Delahaye 135M met Pennock carrosserie Houten gabarit om plaatwerk passend te maken 



nieuwsbrief, oktober 2021                       Pionier Automobielen Club                                              Pagina 19 
 

Op zaterdagochtend vertrokken wij weer voor de ochtendrit richting de overzijde 
van de IJssel waar wij in Deventer een bezoek brachten aan de Bolwerksmolen. 
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De molen werd gebouwd in 1863 gebouwd door de gebroeders Elfrink en heeft 
een achtkantige bovenkruier met stelling. De molen is in gebruik als zaagmolen. 
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De lunch gebruikten wij in het Buitenhuys te Heino. 

De rit ging vervolgens via Zwolle naar de Hanzenstad Hattem voor een 
tussenstop en werd daarna vervolgd naar Apeldoorn. 

 

Een nieuwkomer bij de PAC? Neen! Deze 
Humber Type 8/18 Chummy uit 1924 was reeds 
bij de 2e PAC-Traditierit in 1957. Arnoud Carp 
maakt met deze automobiel een herintrede.  

De Humber werd gekocht door J. Mees Mzn. Te 
Rotterdam voor zijn dochter te Hilversum op 19 
mei 1924 en is dus vanaf nieuw in Nederland! 

Het ornament “de ijsvogel” staat sindsdien op 
de radiateur. 

 

 

Een nieuwkomer is o.a. deze Lincoln KB uit 1932 
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Buick 8-67 1931 Renault NN 1924 

Flanders 1912 Benjamin type C 1919 

Rolls-Royce Hudson 
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Na aankomst in het hotel kon een ieder zich voorbereiden voor het diner. De 
avond werd opgeluisterd met de film “Oude liefde herleeft” over de eerste PAC-
traditierit in 1956 en een compilatie uit de collectie PAC-films uit ons archief die 
wij dit voorjaar hebben laten digitaliseren. De getoonde films, alsmede de film 
gemaakt met behulp van de drone tijdens de rit op zaterdag kunt u bekijken op 
onze website https://www.pionierautomobielenclub.nl  

U kunt ook direct naar de film “Oude Glorie Herleeft” (eerste traditierit 1956):  

https://youtu.be/ev3utsUGMAA      

En de PAC-compilatiefilm: https://youtu.be/yseRzrY000g 

 

 

 

Voorzitter Nel Verstoep sprak een dankwoord 
uit aan de organisatoren van het jubileumweekend, Rob Gunsing en Sjaak Leenders. 
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Na het ontbijt op zondagochtend ging de rit richting het zuidelijke Veluwegebied 
en was er de koffiestop bij De Woeste Hoeve in Beekbergen. 

 

De lunch – ter afsluiting van het programma – werd genuttigd bij De Kopermolen 
in Eerbeek waarna ieder weer huiswaarts keerde. 

 

Het was een prachtig weekend met uitstekend weer. 

Tot de volgende keer! 
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Bezoek aan het Museo Automovilístico te Málaga 
Door: Rinus Verstoep 

Recent was ik op vakantie in Spanje waar ik een automuseum heb bezocht. 

Nu de Corona-maatregelen langzaam versoepelen en het weer makkelijker wordt 
om een museum te bezoeken of naar het buitenland te reizen, werd het hoog tijd 
beide opties (tegelijkertijd) uit te voeren. Op vakantie in Andalusië stond een 
bezoek aan het Museo Automovilístico, oftewel het automuseum van Málaga, 
hoog op het lijstje. Niet ver van het strand ten westen van het centrum herbergt 
een oude tabaksfabriek een uiteenlopende collectie van ongeveer 90 auto’s, plus 
mode die werd gedragen ten tijde dat de auto’s nog geen museumstukken 
waren, maar nog op de weg te bewonderen waren. Hoewel ik voor de mode in 
het museum minder aandacht had, is het zeker het vermelden waard. 

 

Een groot deel van de collectie betreft vooroorlogse auto’s, waarbij men 
geprobeerd heeft een zo groot mogelijke diversiteit uit te stallen. Wat opvalt is 
dat vrijwel alle auto’s aan de buitenkant volledig (over?)gerestaureerd zijn en 
het soms lijkt alsof de auto nooit een meter gereden heeft. Desondanks is het 
bezoek aan de collectie zeker de moeite waard mocht u ooit in Málaga zijn. 
Hieronder vindt u enkele interessante auto’s uit de collectie. 

 

Deze Winner model A uit 1897 “horseless carriage” is gebouwd in de Verenigde 
Staten waar dergelijke vroege automobielen populair waren op het platteland 
waar de wegen ongeplaveid waren en slecht begaanbaar in het regenseizoen. De 
2-cil. motor bevond zich onder de bok.  
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De Milburn Electric Model 22 Brougham uit 
1916 was een goedkope, lichte en 
efficiënte elektrische (Amerikaanse) auto. 
De auto had een radius van 80 km met een 
topsnelheid van 25 km/u. Er werden 4000 
auto’s van geproduceerd tussen 1915 en 
1923. 

 

 

 

 

 

 

Deze Minervette model A uit 1904 is de 
voorloper van de (Belgische) Minerva. Deze 
auto is ooit gebruikt door koning Carlos I van 
Portugal tijdens een rit in de stad Vidago. De 
1-cil. motor van 5 HP had een inhoud van 
600cc. 

De Richmond uit 
1907 – een 
Amerikaanse 
automobiel – is 
een zeldzame 
verschijning in 
Europa.  

De Stanley was wel de bekendste door stoom 
aangedreven Amerikaanse automobiel. 

 

Renault uit 1912; model 
CB, Coupé-de-Ville, 4-cil. 
12 HP, 2400cc.  

Elsa Schiaparelli (Rome, 
10 september 1890 – 
Parijs, 13 november 
1973) was een van de 
belangrijkste 
modeontwerpsters van 
de jaren twintig en 
dertig, na Coco Chanel. 
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Hierboven op de voorgrond een Buick 
uit 1916, ietwat  “overgerestaureerd”. 

Links een Minerva uit 1916, in 
ongerestaureerde staat. 

 

In een Spaans 
automuseum 
mag de Hispano-
Suiza uiteraard 
niet ontbreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toonbeeld van Art Deco, deze Panhard 
et Levassor (X77 Dynamic) uit 1938;    
75 HP, 6-cil. schuivenmotor van 2900cc. 
Een bizar ontwerp met het stuur in ’t 
midden, van Louis Bionier, de stylist bij 
Panhard in de periode 1921 tot 1967. 

Bugatti Type 57 Galibier uit 1939; 
8-cil. 3300cc. 135 HP, een van de 
meest succesvolle Bugatti’s. 
Ettore Bugatti was eveneens als 
Elsa Schiaparelli Italiaans van 
geboorte en overleden in Parijs. 

Het Automuseum van Málaga, dat werd geopend in 2010, bevindt zich in een 
voormalige tabaksfabriek uit 1923. De Portugese kledingmagnaat, verzamelaar 
en directeur van het museum João Magalhães begon met het verzamelen van 
zijn auto's in de na-oorlogse periode en struinde, met zijn vader, het Portugese 
platteland af. Een schitterende collectie kwam tot stand. 
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Aftellen naar tweede editie van Prewar Days in Waregem Expo! 

 
Op 10, 11 & 12 december 2021 wordt Waregem Expo opnieuw de thuishaven van Prewar Days. 

Zowel onze exposanten als wij, de Prewar Days organisatie, kijken er enorm naar uit om u als 

oldtimerfanaat opnieuw te mogen ontvangen. Dat iedereen lang genoeg thuis heeft gezeten, valt 

te merken aan de registraties van onze gekende maar ook nieuwe exposanten, maar natuurlijk 

ook bij het enthousiaste respons die we ontvangen van bezoekers uit de vorige editie of mensen 

die er toen niet konden bijzijn. 

  

Gezien in het najaar weinig oldtimerevenementen doorgaan, kunt u van de gelegenheid 

gebruikmaken om Prewar Days als clubactiviteit in te plannen. Tijdens de beurs mag u zich 

verwachten aan een uitgebreid en divers palet aan vooroorlogse oldtimers, motoren, 

wisselstukken, kunst & automobilia! Prewar Days is de enige internationale oldtimerbeurs die 

zich specifiek inzet op de vooroorlogse oldtimermarkt. Een uniek concept in combinatie met 

prachtige oldtimers zijn de ingrediënten voor een succesvolle oldtimerbeurs. 

  

Momenteel is de voorverkoop reeds gestart en geniet u van €2 korting, u betaalt online €13 i.p.v 

€15 aan de deur. Met het ticket hebt u niet enkel toegang tot de beurs, deze extra’s geven wij u 

er graag bij: 

 Gratis Parking 

 Gratis St. Bernardus Tripel 15cl 

 Kortingsbon van €2,5 voor een bezoek aan Oldtimermuseum Bossaert in Reninge 

 Kinderen t.e.m. 12 jaar krijgen gratis toegang tot de oldtimerbeurs 

Reden genoeg om op 10, 11 & 12 december 2021 een bezoekje in te plannen aan Prewar 

Days in Waregem Expo. Meer informatie vindt u terug op onze website. Vergeet Prewar Days 

vooral niet te delen onder jullie leden, vrienden en familie! P.S. Onze digitale flyer en affiche kunt 

u downloaden via onze website of Facebookpagina. Voor verdere vragen, aarzel niet om contact 

op te nemen. 
 

 

Bezoek de website voor meer informatie:   https://www.prewardays.be 
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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 
 


