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Officieel orgaan van de Pionier Automobielen Club 
65e jaargang nummer 4 – december 2021 

Van de voorzitter 
Beste PAC-leden, 

Ondanks alle belemmeringen is het ons gelukt om toch vier rij-evenementen te 
organiseren dit jaar. Vanwege de corona maatregelen was het wel wat schuiven met de 
horecalocaties en om vervolgens nieuwe afspraken te maken. Ook al ervaren de 
deelnemers het niet zo, maar de organisatoren hadden hier veel werk aan. Mijn dank 
gaat naar Hans en Sonja die de Pionier rit hebben omgezet in een Picknickrit. Wim en 
Willy hadden met de Drenthe-toer een route door Duitsland in gedachten, maar dat kon 
niet doorgaan vanwege coronabeperkingen. Zo ook met ons verschoven Jubileum 
evenement; hiervoor moesten Rob, Sjaak en Patrick naar een nieuwe locatie uitkijken. 
Hetzelfde gold voor Jaap en Peter met de Slotrit. Dank aan allen voor hun inzet! 

Slechts één praatmiddag - bij Juri Castricum - kon doorgaan. Heel fijn om daar leden te 
zien die de club een warm hart toedragen en komen, maar zelf niet kunnen rijden. De 
oliebollenmiddag kon vanwege de maatregelen niet doorgaan. Hopelijk volgend jaar 
beter. 

Als leuke herinnering staat op de website een film van de Jubileumrit. Te zien is dat er 
enkele auto’s meedoen die ook bij de oprichting van de club aanwezig waren, waarvan 
één die altijd in de familie is gebleven. 

Veel plezier met de nieuwsbrief en ik hoop u volgend 
jaar in goede gezondheid te zien.  

Fijne Feestdagen! 

Uw voorzitter, 

Nel Verstoep 

 

 

 

 

 

 
Buick roadster 1929, UX-79-86, 
tijdens de Traditierit 1956 

Dezelfde Buick tijdens het 
Jubileum evenement 2021 
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Van de redacteur  
Inmiddels staan wij aan de vooravond van het jaar 2022 en hopen wij dat – ondanks de 
trage vooruitgang in de coronamalaise – toch weer voldoende opleving zal ontstaan om 
evenementen te kunnen houden. Het bestuur heeft reeds een voorlopige evenementen 
kalender kunnen opzetten die u in deze nieuwsbrief aantreft. 

In de loop van juni a.s. hopen wij weer een hard copy Tuf-Tuf magazine aan de leden te 
kunnen verzenden en hierbij vraag ik u ook weer kopij aan te leveren. Vooral anekdotes 
uit het PAC-verleden, maar ook recente belevenissen zijn van harte welkom. De 
sluitingsdatum voor kopij is 17 april 2022, maar wacht u niet te lang; het redigeren van 
kopij vraagt zijn aandacht. De tekst graag aanleveren in Word en de foto’s als JPG-
bestand, apart meegezonden naar pac.communicatie@gmail.com 

In dit nummer leest u over de gehouden PAC-activiteiten van het laatste kwartaal en 
aflevering 4 in de serie Banden en Velgen van Roland Dhondt. 

Opmerkelijk is dat de dochter van –wijlen– PAC-oprichter Hein Visser contact heeft 
gezocht met ons secretariaat. Dit heeft geleid tot een bezoek en een schenking waarover 
u in dit nummer meer leest. 

Ten slotte wil het bestuur de toelatingseisen voor PAC-automobielen weer eens onder de 
aandacht brengen. Dit naar aanleiding van vragen van leden die voor schouwing van hun 
auto door de technische commissie graag geïnformeerd willen zijn wat nu de 
toelatingseisen inhouden. In een uitgebreid artikel hebben wij onze visie samengevat. In 
het verleden stond er standaard in de Tuf-Tuf reeds een overzicht, waarop dit artikel een 
aanvulling is. Het onderwerp zal op de komende Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 
aan de orde komen. 

Ik wens u prettige feestdagen en een gezond 2022! 

Uw redacteur, 

Henk Oost 

 

 
 

Een AC uit 1926 tijdens de Traditierit 1964                        Panhard & Levassor 1902 
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PROGRAMMA PIONIER-AUTOMOBIELEN CLUB 

2022 (onder voorbehoud) 

Datum Naam Organisator Locatie Bijzonderheden 
? maart JALV Bestuur Online?  
?  april Praatmiddag 1 Fam. V.d. Dussen Nieuwerkerk 

a/d IJssel 
 

23 + 24 
april 

Befortyrit Milton Laarman De Bilt  

Za 30 
april 

Openingsrit Mieke en Piet-Wim 
Peetoom 

Noord 
Holland 

 

Za 7 mei Hollandsche 
IJsselrit 

 
Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

 

Za 28 
mei 

Bourgondische 
Tour 

Gauthier Schmitz Den Haag / 
Leiden 

 

(11 + 12 
juni) 

Pionierrit Hans en Sonja vd Wouden Achterhoek Onder voorbehoud 

9 + 10 
juli 

Utrechtse 
Heuvelrug rit 

Lex Stibbe Zeist 
 

Za 10 
sept 

West 
Brabantrit 

Gauthier Schmitz Roosendaal  

Za 1 okt Slotrit Hans Wijland en Wim 
Zuurhout 

Rhenen  

   okt. Praatmiddag 2 
  

 
   dec Praatmiddag 3   Oliebollenmiddag 
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De Slotrit op 2 oktober 2021 

Door: Dick Besling, foto’s: Peter Slootweg en Dick Besling 
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Over een van de vele dijkwegen (foto: Dick Besling) 

Peter deelt de PAC-tassen uit (foto: Dick Besling) Uitzicht over de Waal (foto: Dick Besling) 



nieuwsbrief, december 2021                       Pionier Automobielen Club                                              Pagina 7 
 

 

 

 

 

 

Chrysler 72 1927 

Ford V8 Tudor 1940 

Packard 733 1930 

Studebaker Six Regal 1931 

Ford-T Touring 1910 

Ford-A roadster 1928 

Ford-T Touring 1915 

McLaughlin-Buick convertible 1929 
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Hispano Suiza H6C 1924 

Delage D6 3-litres Pennock 1948 

Vauxhall 23/60 1923 

La Cicogne 
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Bentley Derby 3,5 litre 1935 

Morris Eigth Tourer 1934 Lagonda M45 1935 

Lagonda 1926 

Rolls-Royce Phantom I 1929 

tijd voor de lunch in restaurant Huis Brakel 
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Tatra 57 1933 

Oldsmobile 30D 1925 

Citroën Rosalie 1934 

Lincoln KB 1933 

Auburn 8-88 1930 
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Talbot T150 C 

gezellig naborrelen! 
Jaap van Wijk bedankt Jan Steutel voor de ontvangst 

Talbot, maar wie ontwierp de carrosserie….  
Saoutchik misschien? 

Alfa Romeo 8C 2300 
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BANDEN EN VELGEN 
Een moeilijke standaardisatie 

4. Michelin lagedruk banden in Europa 

In 1921 brengt Goodyear in Amerika  “The Cord Balloon Tire” op de markt. De 
lagedruk band die het rijcomfort aanzienlijk verbetert. 

De Europese bandenfabrikanten nemen in de daaropvolgende jaren deze 
technologie over: Dunlop (1922 Balloon Tyre), Michelin (1923 Pneu Confort), 
Englebert (1923 Pneu Ballon), Pirelli (1924 Superflex), Continental (1924). 

In het begin van de jaren twintig verlaat men in Amerika de hielband (behalve 
voor Ford-T) zodat de lagedruk banden voornamelijk met bedrade hielen 
geproduceerd worden.  

Deze lagedruk banden met bedrade hielen worden in Amerika vervaardigd in 
“inches” samengaand met vlakke velgen met ring of split-rim velgen eveneens in 
“inches”.  

Voornamelijk prestigieuze merken zoals Rolls-Royce en Hispano-Suiza die heel 
wat automobielen naar Amerika exporteerden namen dit concept over en 
voorzagen reeds vanaf 1922 hun wagens van lagedruk banden met bedrade 
hielen in “inches”, op vlakke velgen met ring naar de Amerikaanse standaard. 

In het begin van de jaren twintig rijdt men in Europa overwegend op hogedruk 
hielbanden in metrische maten en Michelin ontwikkelt een volledig nieuw concept 
voor lagedruk hielbanden en velgen in metrische maten: “le pneu confort”. 

Het concept wordt voorgesteld op ‘le Salon d’Automobile’ te Parijs in oktober 
1923. 

Michelin definieerde voor de lagedruk hielbanden twee binnendiameters nl. 450 
mm en 485 mm. Er waren dus maar twee velgdiameters maar daarop konden 
vervolgens banden met verschillende buitendiameters en bijbehorende breedtes 
gelegd worden, zonder dat de hielen uitgetrokken werden.  

De tabel in de bijlage geeft het concept weer (buiten - diameter band  x 
bandbreedte); 

Velgdiameter 450 mm            Banden Max. aslast (kg) 

                                              715x115 500 

720x120 700 

730x130 800 

740x140 900 

Velgdiameter 485 mm  775x145 

780x150 
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De bandbreedtes varieerden dus tussen 115 en 150 mm, dat was heel wat 
breder dan de breedtes 65/90/105/120 en 135 mm van de hogedruk banden. De 
drukken daalden dan ook van 5 bar naar 2,5 bar, wat het comfort aanzienlijk 
verbeterde. 

De buitendiameters van de banden hield men ongeveer gelijk met de 
buitendiameters van de gebruikelijke hogedruk banden zodat in de overgang de 
rolcirkel behouden bleef en de wagens op dezelfde hoogte boven de grond bleven 
(Fig. 1). De hogedruk band 710x90 werd aldus vervangen door 715x115 en 
760x90 door 775x145. De bijhorende wielen waren natuurlijk heel wat kleiner. 

Fig. 1 

Michelin bracht zijn schijfwielen voor lagedruk banden uit met vier moeren op 
dezelfde cirkel van 100 mm of 130 mm als de schijfwielen van de hogedruk 
banden zodat uitwisselbaarheid mogelijk was. 

Alle andere wieltypes verschenen eveneens in een lagedruk uitvoering. Fig. 2 
geeft een wiel van Derwa weer in hogedruk uitvoering 820x120 en in lagedruk 
uitvoering 860x160 en Fig. 3 een transformatie van een wiel Quadrilette Peugeot 
van 650x65 naar 715x115. 
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Voor zwaardere of snellere wagens ontstond er echter een probleem. Hielbanden 
blijven op de velg door de hoge inwendige druk. Met de uitvoering als lagedruk 
band waren die drukken aanzienlijk lager en ervaarde men dat in snelle bochten 
de band van de velg liep met catastrofale gevolgen. 

Dit betekende dan ook het einde van de hielband en in 1928 brengt Michelin dan 
ook zijn lagedruk band met bedrade hielen uit. 

 

Roland Dhondt  

 

Dit artikel is een abstractie uit het boek “De technische evolutie van het autowiel 
van 1886 tot 1960” waarvan nog een tiental exemplaren beschikbaar zijn bij 
rolanddhondt@yahoo.com tegen de prijs van 20 € + verzendkosten.  

 

 

Fig. 2 Fig. 3 
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Praatmiddag bij Juri Castricum; 30 oktober 
Door: de redacteur; foto’s: Gerben Zwart 

Het was alweer bijna twee jaar geleden, de laatste praatmiddag – 
oliebollenmiddag – bij Hans en Sonja van de Wouden in december 2019. Nu was 
het dan zover dat we na vier evenementen dit jaar op uitnodiging van Juri 
Castricum nog een middag konden organiseren in zijn bedrijfsruimte met antieke 
en klassieke automobielen in het Noord-Hollandse Winkel. 

Zo’n 40 aanwezigen konden weer hun ervaringen en verhalen uitwisselen onder 
het genot van een hapje en een drankje. 
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Op bezoek bij Witha Visser 

 
Door: Peter Slootweg en Henk Oost 

Witha Visser (1942) is de oudste dochter van Hein Visser (1917-1985). 

Hein Visser was een van de oprichters van de Pionier Automobielen Club en 
vervulde binnen de club diverse functies als secretaris, voorzitter en technisch 
commissielid. 

Onlangs werd onze secretaris Peter benaderd door Witha met de mededeling dat 
zij thuis wat aan het opruimen was en nog “iets” had gevonden wat misschien 
voor de PAC nog van belang was. Het zou een schilderij zijn van de auto van 
haar vader. Peter maakte dit bekend in het bestuur en Henk, redacteur van Tuf-
Tuf, had daar direct belangstelling voor om haar samen een bezoek te brengen. 

Het werd een zeer prettig en gezellig bezoek. Witha had de thee klaar staan en 
toonde gelijk het “schilderij”, een aquarel met de afbeelding van de T-Ford 
Tudor. Verder had zij nog een aantal PAC-souvenirs waaronder een album over 
de eerste Traditierit in 1956, met foto’s, tekeningen (cartoons) en 
krantenknipsels, ooit door Hein samengesteld! Allemaal voor de PAC want ze 
heeft het nu wel lang genoeg gehad en weggooien is volstrekt geen optie. 

Witha wist 
heel veel te 
vertellen; “ik 
was de oudste 
van drie 
dochters en 
wij woonden – 
in de jaren ’50 
- op een 
bovenwoning 
in de 
Grianestraat in 
Amsterdam. 
Veel ruimte 
hadden wij 
niet.  Mijn 
vader was 
altijd druk 
bezig. Hij was 
een 
bouwkundige 
en werkte 

destijds voor de 
firma Durisol Mevriet, een fabrikant in houtvezelbeton platen voor de bouw. Hij 
moest voor de vertegenwoordiging vaak op pad en met regelmaat ook naar het 
buitenland. Soms was hij dagenlang van huis en keerde met zijn auto volgeladen 

Hein met zijn zojuist verworven Tudor (mei 1955), 
achter de voorruit prijkt een flyer van de Tulpenrally 
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weer thuis. Geen bouwproducten maar allerhande antiek, oude auto onderdelen 
etc. Tijdens zijn reizen bezocht hij schroothopen en uitdragerijen. Alles wat oud 
en stoffig was trok zijn aandacht. 

De bovenwoning raakte dan ook spoedig vol met deze spullen, tot grote ergernis 
van onze moeder”.  

Dus Hein was meer met zijn werk en hobby’s bezig dan met zijn gezin? Witha: 
“Het was ook niet zo’n succesvol huwelijk en hij was dan ook veel van huis. Hij 
deed ook aan muziek; hij speelde trompet en piano, richtte een jazzband op en 
speelde in jamsessions. Behalve bezig zijn met de T-Ford deed hij ook nog wel 
eens mee met de RAC West rally’s in de VW-brilkever”. 

Heeft hij in dat verband misschien Hans Hugenholtz en Carol Schade leren 
kennen? Witha: “O, dat zou best kunnen maar eigenlijk pasten ze niet zo goed 
bij Hein, het was toch een ander slag mensen. Ze kwamen ook nooit bij ons 
thuis. Toch hebben ze de PAC opgericht”. 

Hij was vanaf 1956 ook sterk bevriend met Guillaume Prick, een van de 
oprichters van de 
Bugatti Club 
Nederland. Witha: 
“Dat was mij wat! Die 
Guillaume was een 
echte Limburger en 
voor ons wat lastig te 
verstaan maar het 
was altijd lachen met 
elkaar. Die twee 
konden goed met 
elkaar opschieten, 
iets wat je tussen een 
Ford-man en een 
Bugatti-man niet zou 
verwachten. Hein 
bestelde altijd de olie 
voor zijn T-Ford bij 

hem – Guillaume zat in 
de handel van olie- en  
smeermiddelen. Wij 

gingen met ons gezin ook wel eens bij ze logeren. Ze woonden in een groot oud 
pand aan het Onze Lieve Vrouweplein in Maastricht. Het huis met veel 
achterstallig onderhoud stond stampvol met alle mogelijke curiosa, antiek en 
vooral ook Bugatti onderdelen. Het dak was lek en hier en daar stonden emmers 
om het regenwater op te vangen. Die mocht je ook niet verzetten! De Bugatti’s 
stonden in een aparte garage, vrij van lekkage! Aan de grote tafel in de 
eetkeuken zaten we vaak na te tafelen. Zoon Jean verveelde zich daarbij vaak en 
verdween dan naar zijn slaapkamer. Hij had geen belang bij die drie jonge 
meiden van Visser”.  

Guillaume Prick met zijn vrouw in de Bugatti T43 
tijdens de eerste PAC-Traditierit in 1956 
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Witha: “Begin jaren ’60 zijn wij 
naar ’s-Graveland verhuist. Daar 
kregen we meer lucht en ruimte. 
Hein kon daar ook beter aan zijn T-
Ford Touring werken die hij in 
Denemarken had gekocht. Alles 
moest uit elkaar want hij was een 
pietje precies. Toen hij technisch 
commissielid was had hij ook veel 
commentaar op de auto’s van 
aspirant leden. Dat heeft wel eens 
tot kwaad bloed gezet”. En ja nog 
iets: “Op een zeker moment liet hij 
zijn baard en snor staan, dat werd 
toen mode, maar dat werd door de 
overige bestuursleden niet erg op 
prijs gesteld. Hij had immers een 
voorbeeldfunctie?” 

Trok hij zich er wat van aan? “Niet 
echt. Er ontstond wel een 
spanningsveld tussen hem en de 
club. Rond 1970 kwam de discussie 
op gang om de toelatingsdatum 
voor clubauto’s te verschuiven naar 
1940. Volgens de FIVA-regels werd 
dat ook de norm. Hein was daar 
altijd al fel op tegen en kon hier niet 
mee overweg. Hij besloot zijn 
bestuursfuncties neer te leggen en 
verdween uit het beeld van de 
PAC.” 

Heeft hij zijn auto’s toen wel 
behouden? Witha: “Tot aan de dag 
van zijn overlijden in 1985, maar hij 
reed er niet veel meer mee. In zijn 

laatste jaren speelde hij wel weer in een dixieland band. Kort na zijn overlijden 
heeft mijn moeder veel van zijn spullen de deur uit gedaan; ze had er niets mee. 
De twee T-Fords en nog 2 andere oude auto’s – ik weet niet meer wat dat waren 
– zijn alle 4 in één keer voor een grijpstuiver verkocht aan een handelaar”. 

 

Vraag van de redactie: Waar zijn de T-Fords van Hein gebleven? 

- De Tudor, modeljaar 1926, ZZ-00-48 (Komt niet meer voor in de RDW-
registratie) 

- De Touring, modeljaar 1927, ZZ-08-55, afgegeven op 28-04-1966, en 
laatste tenaamstelling in 1990 

Hein en zijn vrouw in de Touring in 
Randers (Denemarken) juli 1976 
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-  De Ford-T Tudor van Hein 
-  Aquarel, 54x36cm 
-  Gesigneerd: Richard Andersen, januari 1956 
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“Hein houdt de touwtjes in handen” 

Cartoon, inkt op papier, 32x25cm 

Gesigneerd: Henk Tol 
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Nabeschouwing; 

 

De aquarel is reeds 
vóór de oprichting 
van de PAC 
geschilderd door 
Richard Andersen; 
hij woonde - 
eveneens als Hein - 
in Amsterdam; zij 
kenden elkaar dus 
reeds.  

Richard is enige tijd 
met zijn Bugatti lid 
geweest van de 
PAC. 

 

 

Richard (achter het stuur) en Peter Andersen in de Bugatti T37A #37355 1928 
tijdens de Traditirit op 14 oktober 1956 

 

 

De cartoon is – 
naar aanleiding van 
de 1e Traditierit – 
getekend door 
Henk Tol. 

Henk Tol – uit 
Middenbeemster – 
is enige tijd PAC-lid 
geweest met deze 
Ford 

Het album bevat 
meerdere foto’s en 
cartoons, voor 
latere publicatie in 
Tuf-Tuf 

 

Ford-A 1928; ooit geleverd als (of verbouwd tot) minibus, eveneens deelnemer 
van de 1e Traditierit  
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Wat verstaan wij onder een PAC-waardige automobiel? 
Deze vraag wordt wel eens gesteld aan de Technische Commissie die aangemelde 
automobielen schouwt van bestaande of nieuwe leden. In dit artikel trachten wij 
duidelijkheid te brengen welke regels en opvattingen hierin een rol spelen. De statuten 
vermelden over de doelstelling van de PAC het volgende; 

Hier gaat het dus om instandhouding van mobiel erfgoed. 

Vaststelling van het bouwjaar 

Volgens de statuten komen automobielen voor de PAC in aanmerking als deze – volgens 
chassisnummer - gebouwd zijn tot en met 31 december 1940.  

In sporadische gevallen kunnen automobielen tot en met 31 december 1949 worden 
toegelaten. De Technische Commissie stelt hierin de volgende regels: 

 Het chassis (technisch rijdend gedeelte) dient volledig overeenkomstig te zijn aan 
het type dat reeds voor 31 december 1940 door het desbetreffende automobiel 
merk werd geproduceerd. 

 De carrosserie dient een originele carrosserie te zijn die uiterlijk tot op 
bovengenoemde datum is vervaardigd en aangebracht als uniek object; 
doorgaans door een extern carrosserie bedrijf in opdracht van een cliënt.  

Het betreffen dus bijzonderheden die door de Technische Commissie per geval worden 
beoordeeld. De PAC is immers niet de club voor naoorlogse serieproductie. Er bestaan 
veel auto(merken)clubs die zich toeleggen op naoorlogse automobielen en de PAC ziet 
zichzelf hierin niet als mededinger. 

Er is een breed scala aan vooroorlogse modellen die na de oorlog nog enige tijd zijn 
doorgebouwd. Hoe de PAC hierin scheiding maakt geven wij hieronder weer met een paar 
– willekeurig gekozen - voorbeelden: 

Een – overigens zeldzame - KdF-
Volkswagen uit 1938 kan voor 
toelating in aanmerking komen, 
maar een brilkever van na de 
oorlog niet omdat het dan reeds 
een doorontwikkeld serieproduct is 
en in aanzienlijke aantallen is 
geproduceerd.  

Zo valt er ook een lijn trekken voor 
de Citroën Traction-Avant, in grote 
series gebouwd vanaf 1934 en na 
WO-II tot 1957 geproduceerd met 
nauwelijks technische 
aanpassingen en nog steeds 
volgens hetzelfde basis model.  

 

vooroorlogs 

naoorlogs serieproduct 
=niet voor de PAC 

vooroorlogs hoort bij 
de PAC 
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Wat is origineel; wat kan en wat kan niet? 

Wat wordt er bedoeld met de originaliteit van een historische automobiel die uit 
technisch- historisch oogpunt van belang is te worden bewaard en tevens in rijvaardige 
staat wordt gehouden om deel te nemen aan voor dit doel gehouden evenementen? Men 
hoort steeds vaker de discussie of een bepaalde carrosserie wel of niet hoort bij het 
chassis en of het chassis ooit wel is gebouwd als personenauto. Steeds vaker komt het 
voor dat complete auto’s worden nagebouwd en in de internationale handel worden 
aangeboden. Soms valt het uit de advertentie voor de oplettende lezer nog op te maken 
dat het hier om een replica gaat maar niet altijd is de aanbieder hier eerlijk in. 
Chassisnummers kunnen vervalst zijn of simpelweg nooit gebruikt zijn door de 
oorspronkelijke fabrikant. Het komt zelfs voor dat originele (race)auto’s gedemonteerd 
worden en vervolgens de onderdelen in veelvoud te dupliceren, waarna deze worden 
gemixt met de originele onderdelen zodat de replica’s als “origineel” worden beschouwd. 

Hiernaast: Men komt ze steeds vaker tegen: 
brandweerauto’s die worden omgebouwd tot 
speedsters. Het kan een leuke hobby zijn; 
stoer en met grof motorgeweld van een 14,5 
liter en gierende kettingaandrijving de stenen 
uit de straat trekken. Wat doe je anders met 
al die brandweerauto’s? American LaFrance 
heeft dergelijke speedsters nooit verkocht en 
in historisch opzicht is dit dus geen mobiel 
erfgoed. 

Automobielen van vóór het bouwjaar 1914 – 
en in meerdere gevallen ook nog uit de jaren 
erna – werden vaak afgeleverd als “rijdend 
chassis” waarop de cliënt door een 
carrosseriebouwer een carrosserie liet 
ontwerpen en bouwen. Deze carrosserie was 
doorgaans “custom-made”, naar de wens van 
de cliënt. Veelal hadden deze 
carrosseriebouwers een basisprogramma 
waaruit de cliënt kon kiezen maar 
afwijkingen waren altijd mogelijk. In de 
praktijk waren deze carrosserieën dan ook 
nooit exact aan elkaar gelijk. Had men meer 
budget te besteden dan kon men naar eigen 
wens een carrosserie bestellen die feitelijk de 
automobiel tot een uniek exemplaar maakte. 

In een aantal gevallen zijn – en worden nog 
steeds - automobielen van vóór het bouwjaar 
1914 – en ook erna - teruggevonden 
waarvan de carrosserie in deplorabele staat 
verkeert, gemoderniseerd is, achter de 
voorbank verbouwd is tot vrachtwagen, of 
zelfs geheel verdwenen is. Wanneer het een 
historisch interessant chassis betreft loont 
het zeker de moeite om op het chassis – 
eenmaal gerestaureerd – een replica-
carrosserie te bouwen.  

Skiff-torpedo op Alda 1912 

Skiff-torpedo op Panhard-Levassor 1912 
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Wat wordt verstaan onder een toelaatbare replica-carrosserie? 

Uitgangspunt is dat deze is ontworpen en gebouwd aan de hand van een of meerdere 
originele foto’s, tekeningen en/of informatie uit publicaties al of niet van de fabrikant van 
het chassis en passend bij het bouwjaar en type van het chassis. 

In de praktijk komt het er vaak op neer dat – wanneer er geen gegevens te achterhalen 
zijn het - zowel in ontwerp als uitvoering - een geloofwaardige product moet zijn dat ten 
tijde van de productie van het rijdend chassis had kunnen bestaan. Dit vereist de nodige 
research en vakkundigheid. Gedegen onderzoek van het automobielmerk en het type 
carrosserie waar de keuze op valt is een absolute noodzaak. 

Deze Mercedes 37/90HP uit 1912 is voorzien 
van een Skiff-torpedo naar Henri 
Labourdette. Door deskundig onderzoek en 
vakkennis is deze zeer geslaagde replica-
carrosserie tot stand gekomen. Ook de 
kleurstelling – donkere motorkap en 
spatschermen – zijn in correcte harmonie 
met de mahoniehouten carrosserie. Alsof 
deze altijd zo heeft bestaan… Naar het 
budget voor deze geslaagde reconstructie 
kunnen we slechts gissen. 

 

Bij dit voertuig is al het carrosseriewerk, 
behalve de motorkap, er bijgemaakt zonder 
enig besef van kennis en inzicht. De 
belangen van deze amateur/eigenaar lag 
kennelijk ergens anders, attractie voor een 
kermis of pretpark, maar niet bij behoud van 
mobiel erfgoed. Zo’n kleurstelling bedenk je 
ook niet! Jammer, want deze Mors verdient 
beter; hopelijk pakt een serieuze liefhebber 
het project ooit nog een keer op.  

 

Deze Rolls-Royce 20/25 uit 1933 is ooit 
nieuw geleverd met een Barker saloon- 
body. Kort na WO-II is de carrosserie 
verwijderd en de auto verbouwd tot 
lijkwagen. Het is niet aannemelijk dat 
iemand dit lelijke product gaat opknappen. 
Dit chassis verdient een correcte replica 
carrosserie, of als het beschikbaar is, een 
vrijgekomen carrosserie uit ca. 1933. Nog 
fraaier als het ook nog een Barker is of een 
body die van een andere RR 20/25 afkomt. 
E.e.a. hangt af van wat er mogelijk is maar 
maak hier geen exotische, overdadige 

uitstalling van. Bedenk dat de 20/25 voor Rolls-Royce ook de “bottom of the line” was. 
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Deze Rolls-Royce Phantom I stond in 1928 
op de Olympia Show als een Pullman 
Limousine de Ville. Na verkoop en diverse 
rondzwervingen werd het chassis zonder 
carrosserie rond 1975 aangeboden. De 
nieuwe eigenaar besloot een replica body te 
realiseren naar een oorspronkelijk ontwerp 
van Barker. Het resultaat is zonder meer 
geslaagd te noemen. 

 

Wat te doen met een slecht restaureerbare gesloten carrosserie, zijnde 
doorgaans een saloon, sedan of conduit intérieur? 

Dit is vaak een lastig dilemma. Een gesloten carrosserie met veel details in het interieur, 
soms ook nog in luxe uitvoering is gecompliceerd en kostbaar om te vervangen. 
Doorgaans is een ervaren vakman op het gebied van autobekleden noodzakelijk om het 
werk tot een correct eind te brengen. In de jaren ’20 en in afnemende mate in de jaren 
’30 (toen werden de “all-steel bodies” volgens de patenten van Budd meer en meer 
gemeengoed) werden gesloten carrosserieën gebouwd volgens het “composiet” principe. 
Dit houdt in dat de opzet van de carrosserie bestaat uit een frame van houten regels, al 
of niet gestoomd of gezaagd, waar overheen de huidbekleding van aluminium, plaatijzer 
of leerdoek bevestigd werd. Het houtwerk verrot met het vorderen van de leeftijd door 
inwateren en dat manifesteert zich in portieren die niet goed meer sluiten en geleidelijk 
aan dreigt alles uit elkaar te vallen. Dan komt het aan op een totale, tijdrovende 
reconstructie die voor een gesloten auto duurder uitvalt dan bij een vergelijkbare open 
auto. Als men zich realiseert dat open auto’s beter en duurder in de markt liggen dan 
vergelijkbare gesloten auto’s is het denkbaar dat men vaak kiest voor een open replica 
body. Dit is jammer maar vaak onontkoombaar, want de eigenaar bepaalt. Helaas zijn er 
ook gevallen dat nog goed restaureerbare gesloten auto’s, of in origineelstaat met 
patina, worden veranderd in – vaak smakeloos uitgevoerde – open varianten.  

Deze Riley Kestrel uit 1936 is een fraaie 
originele auto die de tand des tijds goed 
heeft doorstaan. De carrosserie is een 
zogenaamde composiet-carrosserie zoals 
hierboven omschreven. Een schande als 
deze carrosserie het veld zou moeten ruimen 
voor een open replica! 

Ook dit zijn Riley Kestrels, maar zo zijn ze 
nooit de fabriek uitgegaan. Men had kunnen 
kiezen voor een meer traditionele Engelse 
sport carrosserie. 
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De Talbot AV105, de Brooklands winnaar van Dr. Roth in 1934 (links). Rechts de zelfde 
auto in actuele staat. Het zou beter zijn geweest de achterste sticker weg te laten en de 
voorste gewoon leeg. Of de kleur klopt met de oorspronkelijke is onbekend. Het verdient 
de voorkeur om auto’s met een geschiedenis in de exacte staat (ook de kleur) te 
restaureren zoals ze destijds bekend zijn geworden. Helaas zijn er van dit model ook 
weer veel te veel replica’s in omloop. Komen toekomstige generaties hier nog uit? 

Hoe om te gaan met aanpassingen en moderniseringen, reeds 
uitgevoerd vóór 1940? 

Het was een voorkomend gebruik om automobielen van – veelal - hoge klasse na enige 
jaren gebruik te moderniseren. Doorgaans konden deze automobielen met groot 
vermogen en lange levensduur na enige jaren nog verder met aanpassingen en 
modernisering van de carrosserie. Dikwijls werd op een bestaand chassis ook een nieuwe 
carrosserie aangebracht; in de jaren ’20 en ’30, de periode waarin het uiterlijk van de 
automobiel van jaar tot jaar verandering onderging was dit niet ongewoon. Dergelijke 
aanpassingen kunnen wij zien als behorend bij de geschiedenis, voorop gesteld dat deze 
stijlvol zijn uitgevoerd door een gerenommeerd carrosseriebedrijf.  

Deze Hispano Suiza H6B stamt uit 1924. De 
carrosserie is oorspronkelijk gebouwd door 
Vanden Plas uit Brussel. De eigenaar besloot 
destijds de carrosserie styling met enige 
tussenperiodes te moderniseren. De 
afgebeelde staat dateert uit de jaren ’30. Het 
eindresultaat is zonder meer fraai en hoort bij 
de geschiedenis. Niets meer aan veranderen! 

Het behoud in ongerestaureerde staat wordt steeds belangrijker 

Er bestaan gelukkig nog automobielen in hun 
oorspronkelijke staat. Er is heel wat 
gerestaureerd in de afgelopen decennia en we 
kunnen ons afvragen of komende generaties 
nog kunnen weten hoe onze automobielen er 
ooit hebben uitgezien. Deze Regal Underslung 
Runabout uit 1910 heeft nog steeds de 
oorspronkelijke lak, kap en bekleding. Een 
schitterend patina van meer dan 110 jaar 
oud. Zo laten en afblijven dus! Rijklaar maken 
met nieuwe banden en de techniek inwendig 

reinigen mag. Preserveren voor de toekomst. Rijden in de regen is uiteraard not-done! 
De PAC staat open voor “oily rag” automobielen met normale gebruikssporen. 
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Welke moderne modificaties zijn toelaatbaar? 

Deze vraag komt steeds meer op en kunnen opgesplitst worden in: 

1. Modificaties, noodzakelijk vanwege – oorspronkelijk – gebrekkige en achterhaalde 
constructies en bedienbaarheid. 

2. Modificaties, ten behoeve van eigen veiligheid om het risico van schade (of erger) 
tijdens het rijden te beperken. 

Onder sub 1 kan het gaan om; 

Elektronische ontsteking is acceptabel wanneer de originele verdeler hiervoor wordt 
gebruikt (dat kan ook zonder veel aanpassing; dus geen 123-ignition). Het voordeel is 
een betere verbranding, rustiger lopen en zelfs minder brandstofverbruik. Problemen met 
ontstekingen zijn niet nieuw. Rond 1900 werd de gloeibuis ontsteking (Daimler Phoenix-
motor) en de laagspanningsmagneet met afslag (“make and break” in de 
verbrandingskamer) al gauw vervangen door de hoogspanningsmagneet.  

Toevoegen van een (elektrische) ventilator bij auto’s 
met thermo-syphon koeling is vaak de uitkomst tegen 
oververhitting die vervolgens de motor kan beschadigen 
en dat past niet in de doelstelling “behoud van mobiel 
rijdend erfgoed”. Thermo-syphon koeling komt veel voor 
bij kleine, lichte auto’s (genre Amilcar e.d.). Behandel 
de aanpassing wel met zorg en inzicht; liever metaal 
dan plastic en in de kleur (zwart) van de radiateur of 
anderszins zo min mogelijk opvallend. (zie hiernaast) 

De toevoeging van een elektrische startmotor komt steeds vaker voor bij 
automobielen van voor WO-I. Charles Kettering vond de elektrische startmotor uit en 
deze werd voor het eerst toegepast op de Cadillac van 1912. Daarvoor hadden luxe 
auto’s soms reeds starters op samengeperste lucht. (Delaunay-Belleville). Het is een 
voorkomende zaak dat eigenaren van pionier automobielen vanwege hun – vaak – 
gevorderde leeftijd de motor niet meer kunnen aanslingeren. Een elektrische starter 
geeft dan uitkomst. Deze aanpassing dient wel met zorg en aandacht te geschieden; 
weggewerkt onder het chassis, op een wijze dat er aan de bestaande techniek geen 
onomkeerbare wijzigingen worden aangebracht. De mogelijkheid om terug te gaan naar 
de oorspronkelijk staat moet open blijven. N.B; bij tal van London-Brighton-runners 
(auto’s van vóór 1905) wordt deze aanpassing door de organisatie gedoogd. 

Stuurbekrachtiging; Tja, als het nodig is moet het misschien als de krachten afnemen. 
Ook hier geldt weer; zo onopvallend mogelijk en de aanpassing omkeerbaar uitvoeren. 

“Matching-numbers” en motor aanpassingen; hieronder wordt verstaan dat de 
motor (en versnellingsbak) dient te behoren bij het chassis waarin het is geplaatst. Of 
het nog steeds de zelfde motor is die er op dag 1 is meegeleverd is lang niet altijd te 
achterhalen. Veelal wijken motornummers standaard af van chassisnummers. Het type 
motor moet dus horen bij het type chassis en kan dus best tussentijds een keer zijn 
uitgewisseld met een andere motor van het zelfde type vanwege een defect. Een 
probleem wordt het wanneer het gietwerk van een motorblok zo slecht is dat reparatie 
niet meer mogelijk is (er zijn motorontwerpen die van begin af aan al niet deugden). Er 
zijn merkenclubs die gietstukken herproduceren maar dat speelt zich voornamelijk af op 
naoorlogs gebied. Het kan een optie zijn om een andere motor te kiezen uit dezelfde 
periode. De spelregels die dan gelden zijn dat de karakteristieken van de originele motor 
moeten kloppen met de vervanger; aantal cilinders, cilinderinhoud niet meer dan 10% 
afwijkend; zijklepper of kopklepper met één of twee (bovenliggende) nokkenassen, 
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carburatie en ontsteking links of rechts etc. Het is een grote ingreep waarbij advies en 
overleg van strikt belang is. Schroom niet de Technische Commissie ook hierin te 
betrekken. 

Wielen en banden; 

De meeste bandenmaten zijn wel verkrijgbaar, al is het soms wel met enige levertijd. 
Een probleem vormen echter een aantal maten in de serie hielbanden die niet meer 
gemaakt wordt. Dit probleem doet zich voor bij auto’s van vóór eind jaren ’20. Daarna 
werd dit type band niet meer gemaakt en werden nog in gebruik zijnde auto’s van 
vergelijkbare andere velgen voorzien die wel geschikt waren voor de nieuwe generatie 
banden. Het is de kunst om die velgen er bij te zoeken als nieuwe banden nodig zijn 
maar u bent wellicht niet de enige! Bij draadspaak wielen is er een mogelijkheid om een 
passende velgrand voor een courante bandenmaat te zoeken en het wiel opnieuw te 
spaken op de bestaande naaf. Een dure grap maar men is dan wel van het probleem af. 
Bij houten artillerie wielen ligt dit probleem nog complexer, helaas! 

Onder sub 2 valt; 

Het aanbrengen van (extra) richtingaanwijzers; het verkeer wordt steeds drukker en 
onoverzichtelijker en niemand zit te wachten op een aanrijding. De hand uitsteken vanuit 
een open auto wordt dan nog enigszins begrepen door het tegemoet komende verkeer 
maar achterop komend verkeer is hier niet meer aan gewend. Dit geldt ook voor de 
ouderwetse richtingaanwijzers (de zgn. pijltjes) ter hoogte van de voorruit. Een voordeel 
is als de auto reeds voorzien is van stadslichten op de spatschermen, “side lamps”; (veel 
Engelse auto’s hadden dit standaard). Dan kan hierin vaak een duplofitting geplaats 
worden en apart aangesloten. Het kost enig pas- en meetwerk maar het is vaak 
mogelijk. Een punt is echter wel dat de knipperende duplolamp dan wit licht uitstraalt in 
plaats van het geel/oranje wat voorgeschreven is maar daar moeten wij dan maar aan 
voorbij. Deze aanpassingen zijn overigens niet verplicht voor auto’s met PAC-status maar 

het bevordert wel de 
verkeersveiligheid.  

links; een set originele side lamps 

 

     rechts; een fraaie replica side lamp 

Richtingaanwijzers (en remlichten!) aan achterzijde dienen zo uitgevoerd te zijn dat het 
beeld niet storend is en past bij de auto. Voor zover de originele constructie niet 
aanwezig is of niet voldoet kan bijvoorbeeld direct onder de achterbumper(s) plaats 
gevonden worden, afhankelijk van de mogelijkheid. 

Zoek de lichten wel met zorg uit; glas met verchroomd of zwart gelakt huis gaat boven 
kunststof! Auto’s uit de periode “A-Ford” zijn doorgaans goed te voorzien van de bekende 
“A-Ford” - achterlichten die prima voldoen en redelijk 

verkrijgbaar zijn. Veel auto’s waren voor 
WO-II voorzien van één achterlicht, 
doorgaans gecombineerd met de 
nummerplaatsteun aan de inhaalzijde. 
Deze steun kan dan gekopieerd worden 
naar de andere zijde. Van belang is dat 
de achterlichten wel aan elkaar gelijk 
zijn. Een rommelige uitstraling is niet 
acceptabel.  
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  PIONIER-AUTOMOBIELEN CLUB 
 

 

 

 

 

 

Betreft: sponsorpakketten voor PAC-website, -magazine en rallyborden 

Sponsorpakketten zijn mogelijk voor PAC-leden, PAC-relaties en externen die 
wensen te adverteren met diensten en/of producten die relatie hebben met het 
(pionier) automobielgebeuren in de breedste zin en diensten en/of producten 
daar buiten vallend, ter nadere beoordeling van het bestuur.  

 

Er zijn de volgende mogelijkheden: 

 

 ¼ pagina advertentie in ons jaarlijkse glossy magazine en logovermelding 
(met link) op onze website: € 120 per jaar. 

 

 ½ pagina advertentie in ons jaarlijkse glossy magazine en logovermelding 
(met link) op onze website: € 240 per jaar. 

 

 Hele pagina advertentie in on jaarlijkse glossy magazine en 
logovermelding (met link) op onze website: € 350 per jaar. 

 

 Daarnaast is er de mogelijkheid voor het plaatsen van een logo op onze 
rallyborden. Dit gaat in de vorm van een 3 jarige overeenkomst van € 300 
per jaar. Daarin is inbegrepen 3 keer een advertentie van ¼ pagina in ons 
jaarlijkse magazine alsmede een vermelding van het logo (met link) op 
onze website. Er kan in plaats hiervan ook worden gekozen voor een 
groter formaat advertentie van een ½ pagina voor een jaarlijkse toeslag 
van € 120,00 of voor een nog groter formaat advertentie van een hele 
pagina voor een jaarlijkse toeslag van € 230,00.  
 

Een en ander te laten ingaan bij het begin van het kalenderjaar. 

 

Versie: 19-12-2021 
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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 
 


