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Officieel orgaan van de Pionier Automobielen Club 
66e jaargang nummer 1 – februari 2022 

Van de voorzitter 
Beste PAC-leden, 

Inmiddels kunnen wij weer uitkijken naar een nieuw evenementenjaar dat – naar 
het zich laat aanzien – geen grote problemen gaat opleveren met corona 
beperkingen. Uiteraard alles onder voorbehoud, want je weet maar nooit!  

Allereerst hebben wij op 19 maart a.s. onze Jaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering (JALV) die gezien de korte planning met beperkte keuze in de 
horecagelegenheden nog een keer online wordt gehouden. Een en ander leest u 
ook in de uitnodiging voor de JALV die u ontvangt. 

Reeds een aantal keren heeft het bestuur de oproep geplaatst voor een kandidaat 
voor de bestuursfunctie voorzitter maar tot nu toe heeft het geen resultaat 
opgeleverd. Vanwege mijn full time baan met aanvullende studie die ik er 
momenteel nog bij heb zie ik helaas geen gelegenheid meer om deze functie naar 
behoren te vervullen, hoe graag ik dat ook had willen doen. 

Het bestuur doet dan ook een dringende oproep voor een 
kandidaat (of kandidaten) die zich beschikbaar willen 
stellen voor de functie 

V  O  O  R  Z  I  T  T  E  R 
Wellicht stelt u de vraag wat deze functie zoal inhoudt, want waar 
gaat het precies om? Kost het veel tijd? Het valt wel mee want 
het bestuur verdeelt de taken op redelijke wijze en wij beslissen 
ook met elkaar. De voorzitter heeft als primaire taak de volgende 
bezigheden; 

 Het voorzitten van de bestuursvergaderingen, doorgaans zo’n 5 à 6 keer per 
jaar – of wanneer nodig - online via Teams, dus thuis achter uw PC. In 
overleg doen wij dat ook 1 keer per jaar ergens fysiek 

 Het voorzitten van de JALV ter behandeling van de stukken die in de 
bestuursvergaderingen zijn behandeld en/of besloten 
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 Het bezoeken van de evenementen en het houden van een voorwoord bij 
de koffie of lunch en het nawoord met een presentje bij de borrel voor de 
organisatoren van het evenement. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs bij elk 
evenement maar kan ook bij afwezigheid gedaan worden door een ander 
bestuurslid, in overleg. 

 Het schrijven van het voorwoord in de Tuf-Tuf en de routeboeken voor de 
evenementen. 

 Het – waar nodig - contact onderhouden met leden en aangemelde aspirant-
leden en eventueel instanties met PAC-gerelateerde vragen of 
aanbiedingen.  

Bij meerdere kandidaten zal er oriënterend gesprek met het bestuur plaatsvinden. 

Het bestuur doet haar werk in overleg en in gezellige sfeer waarbij het belang en 
de doelstelling van onze vereniging met haar leden voorop staat. Wij rekenen ook 
op u! 

Uw voorzitter (nog even), 

Nel Verstoep 

 

Van de redacteur  
Omwille van de komende JALV treft u hierbij een enigszins verkorte Nieuwsbrief 
waarin zaken van importantie aan de orde komen. 

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 nogmaals kopij aan te leveren. 
Een paar leden hebben hierin al hun medewerking getoond. 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 

Ik reken op u! 

Uw redacteur, 

Henk Oost 

 

 

DFP (Doriot, Flandrin & Parant) 1913 

Van dhr. V.d. Stappen (B) 

PAC-Traditierit 1965 
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Versterking van de evenementencommissie 
Graag stel ik me voor als versterking van de evenementencommissie. Mijn naam 
is Gauthier Schmitz. 53 jaar, heb een vrouw en twee zoons en woon in Den Haag. 

Wij hebben een Buick roadster uit 1929. Deze is vanaf 1929 altijd in de familie van 
mijn vrouw gebleven (inmiddels rijden de 3de en 4de generatie erin). Zoals Henk 
Oost in de vorige nieuwsbrief geschreven heeft, is onze auto al lid geweest in 1956. 
Een oom van mijn vrouw Anja reed toen mee met de eerste traditierit. Sinds 2018 
ben ik lid geworden, omdat ik ca. 2 jaar eerder het beheer van de auto 
overgenomen heb van een oom. Zo zetten we de traditie voort.  

Ik rij nu een aantal jaren mee met de verschillende tourritten van de PAC met 
altijd veel enthousiasme en wil graag een bijdrage leveren aan deze unieke 
vereniging. Wat is mooier dan je bezig te houden met je meest favoriete bezigheid, 
tourritten. Er moet altijd veel gebeuren om elk jaar weer met enthousiaste 
ritorganisatoren een mooie succesvolle agenda samen te stellen. Alleen op die 
manier blijft de Pionier-Automobielen Club de club die het is. Mooie auto’s, 
gezellige evenementen en enthousiaste leden. 

Voor 2022 staan er weer een aantal mooie evenementen op de planning. Ik heb 
er zin in! 

Gauthier Schmitz 
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PROGRAMMA PIONIER-AUTOMOBIELEN CLUB 

2022 (onder voorbehoud) 

Datum Naam Organisator Locatie Bijzonderheden 
19 maart JALV Bestuur Online  
?  april Praatmiddag 1 

  
N.T.B. 

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 

Geannuleerd 

Za 28 
mei 

Bourgondische 
Tour 

Gauthier Schmitz en 
Charles Jacobs 

Den Haag / 
Leiden 

 

(11 + 12 
juni ???) 

Pionierrit Hans en Sonja vd Wouden 
 

Datum onder 
voorbehoud !!! 

9 + 10 
juli 

Utrechtse 
Heuvelrug rit 

Lex Stibbe Zeist 
 

Za 10 
sept 

West 
Brabantrit 

Gauthier Schmitz en 
Willem Nuis 

Bergen op 
Zoom / 
Roosendaal 

 

Za 1 okt Slotrit Hans Wijland en Wim 
Zuurhout 

Rhenen  

   okt. Praatmiddag 2 
  

 
   dec Praatmiddag 3   Oliebollenmiddag 
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Het PAC-Archief in het NCAD 
Door: de redacteur; Foto’s: Gerben Zwart 

Bij het NCAD (Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie) te Helmond is een 
groot deel van het PAC-Archief ondergebracht. Dit PAC-archief omvat een aanzienlijke 
hoeveelheid boeken, tijdschriften, periodieken van clubs en nog veel meer, alles 
geschonken of gedeponeerd in de loop der PAC-jaren door diverse leden (of nabestaanden 
van leden) en niet-leden. 

Het NCAD is genoodzaakt in de loop van 2022 te verhuizen naar een andere locatie in de 
regio Helmond vanwege uitbreiding van de Automotive Campus die haar eigen gebied gaat 
uitbreiden.  

Het PAC-bestuur is door het NCAD gevraagd om haar collectie eens te screenen of er niet 
“ontdubbeld” kan worden om plankruimte te winnen. Een nieuw onderdak zal ons zeker 
een hogere meterprijs gaan kosten. Het PAC-bestuur is van mening dat een tariefverhoging 
van de opslag niet wenselijk is. 

Onlangs hebben Gerben Zwart, Peter 
Slootweg en Henk Oost op basis van de PAC-
inventarisatielijst het archief gescreend en 
gesorteerd en gelabeld op wat behouden 
dient te worden en wat naar een andere 
bestemming kan. 

Wat blijft is alles wat met de automobiel 
geschiedenis te maken heeft t/m het jaar ca. 
1950; er blijken ook talloze jaargangen te 
zijn van tijdschriften als de Kampioen, 
Autovisie en clubbladen e.d. die doorgaan tot 
in de jaren ’90; zo ook publicaties over utilitair verkeer en motorfietsen; deze beschouwen  

wij niet als PAC-gerelateerd (enkele uitzonderingen daargelaten) en kunnen ter 
beschikking gesteld worden.  

Wat gaat er met het af te stoten materiaal gebeuren? Het NCAD onderzoekt of er uit het 
materiaal aanvullingen gedaan kunnen worden ten behoeve van het NCAD-archief. Wat er 
daarna over blijft komt in de “koophoek” waar PAC-leden tegen een donatie hun keus 
kunnen maken. Het is echter ondoenlijk om hiervan inventarisatie en prijsindicatie te 
maken dus u beslist ter plekke met uw bezoek.  

Stelt u zich echter gerust; de PAC-gerelateerde stukken blijven gehandhaafd. 
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Carol Schade en Alfa-Romeo 

Door de redacteur; Foto: Ernst Schade 

 

Van Ernst en Felix Schade - zonen van C.A.B.A.M (Carol) Schade – ontvingen wij 
bovenstaande foto.  

Carol was behalve medeoprichter van de PAC in 1956, in de jaren vóór en na WO-
II een bekend en enthousiast rallyrijder. Wij zien hem hier achter het stuur van 
een Alfa-Romeo 8C2300 Monza van ca. 1932 met het Engelse kenteken EYT118. 
Over deze foto – afkomstig uit het archief van de familie Schade - is niet meer 
informatie bekend dan het volgende: Midden achter de foto staat Roy Taylor, erg 
bevriend met de familie Schade, tevens de Prescott steward en voorzitter van de 
Engelse Bugatti Owners Club. Een speurtocht op internet (wat een magnifiek 
medium, dat zoiets bestaat) leverde op dat deze Alfa EYT118 ooit is gespot op de 
Prescott Hill Climb in Engeland, maar datum en berijder is niet bekend. Op wiens 
naam stond dit kenteken? Een goede Engelse vriend misschien? De foto hierboven 
is zeer aannemelijk genomen aldaar, maar wanneer? 

Graag vernemen wij meer informatie hierover. Wie weet meer te vertellen? 
Reacties graag naar pac.communicatie@gmail.com 

Carol bezat in Nederland kort voor WO-II ook een Alfa-Romeo met een Italiaans 
kenteken MI-44536, later omgenummerd naar een Nederlands kenteken maar dat 
betreft een andere automobiel. Wij komen later nog eens terug op de rally 
activiteiten van Carol Schade. 
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Banden en Velgen 
Een moeilijke standaardisatie 

5. Dunlop lagedruk banden in Europa 

Vanaf 1922 monteren prestigieuze Europese automobielfabrikanten wielen met 
lagedruk banden naar de Amerikaanse norm. De velgen zijn vlakke velgen met 
wegneembare ring en de banden zijn met bedrade hielen, alles vervaardigd in 
“inches”. De Europese bandenfabrikanten vangen eveneens aan met de productie 
van deze banden.  

Michelin ontwikkelt eveneens een lagedruk band, voorgesteld eind 1923, maar dan 
een hielband met bijhorende wielen in metrisch stelsel (artikel dec.2021).  

Om de wegneembare ring te vermijden grijpt Dunlop in 1924 terug naar zijn patent 
van 1890 voor fietsbanden met bedrade hielen; “the well-based rim” (de 
verzonken velg) en vervaardigt eveneens een lagedruk band. De bedrade hielen 
waren niet rekbaar doch door de band te laten wegzakken in het verzonken 
gedeelte (well) van de velg kon aan de overliggende zijde de band over de rand 
van de velg gebracht worden (Fig.1). Wat de dimensionering van de banden betrof 
nam Dunlop de Amerikaanse standaard in “inches” (Imperial System) over.  

 

 
 Fig.1 Fig.2 
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Rond 1925 beschikte de automobiel industrie dus over drie soorten velgen, twee 
voor banden met bedrade hielen naar Amerikaanse standaard en één voor 
hielbanden van Michelin in het metrisch stelsel. (Fig.2, vorige pagina) 

Hielbanden op lage druk vertoonden zoals reeds gezegd een grote tekortkoming. 
Hielbanden worden in principe op de velg gehouden door de inwendige druk. Toen 
men om het comfort te verhogen deze 
druk drastisch liet dalen bleken deze 
banden bij hoge snelheid in de bocht 
van de velg te lopen met ernstige 
ongevallen tot gevolg. Eind jaren 
twintig verdwenen de hielbanden dan 
ook van het toneel. 

De vlakke velgen met ring zijn zwaar en 
duur in fabricatie en moeten het begin 
jaren dertig dan ook afleggen tegen de 
“well based rims”. Fig.3 geeft een 
typische evolutie weer; het artillerie 
wiel met vlakke velg en wegneembare 
ring wordt vervangen door het Sankey 
wiel met verzonken velg, beiden met Rudge bevestiging. 

Michelin komt dus wel erg in de verdrukking en komt in 1928 met een antwoord. 
Banden met bedrade hielen op half verzonken velgen; les pneus Bibendum. 
Daarover hebben we het in de volgende aflevering. 

 

Roland Dhondt 

rolanddhondt@yahoo.com 

 

Roland Dhondt is 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 is uitgegeven met ondersteuning van het Louwman museum te 
Den Haag. Inmiddels is er ook een Engelse versie verkrijgbaar: "The technical 
evolution of motor car wheels" 

 

De Automotive History Conference in Turijn is verplaatst naar 15 en 16 oktober 
2022, waar Roland Dhondt een uiteenzetting geeft : Standardisation of tyre and 
rim dimensions.  Metric versus Imperial system ". 

 

 

 

 

Fig.3 
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Een Spyker als ambulance 
Door: de redacteur; Foto: Technisch-Historisch Archief PAC 

 

Uit ons archief kwam onlangs bovenstaande foto tevoorschijn. Het is een Spyker 
C4 uit de jaren 1921-1925, verbouwd tot ambulance. Volgens de tekst op de 
achterzijde van de foto is deze “ombouw” omstreeks 1931 vervaardigd door de 
firma Oostwoud te Franeker. Over deze firma kunt u meer lezen op de website van 
de CONAM onder de titel “carrosseriebouwers”.  

Op het portier staat onder de tekst “ambulance” - “Garage Zwart Wormerveer”, 
dit bedrijf was actief in de jaren 1922-1982. 

Zo’n 25 jaar geleden kwam de schrijver dezes op bezoek thuis bij een verkoper 
die op autobeurzen automobilia, folders en brochures verkocht. In de huiskamer 
stond een radiateur te pronk van een Spyker C4. Mijn vraag was dan ook “hoe 
kom je hier aan? Hij antwoorde dat deze afkwam van een Spyker die vóór de 
oorlog tot ambulance was verbouwd en kort na de oorlog in Haarlem werd 
gesloopt.  

Zou die radiateur misschien afgekomen zijn van bovenstaande ambulance? 

De afstand Wormerveer – Haarlem is hemelsbreed ook niet groot. Toeval? Wie 
weet meer? 
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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 
 


