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Officieel orgaan van de Pionier Automobielen Club 
66e jaargang nummer 2 – juli 2022 

Woord van het bestuur 
 
Beste PAC-leden, 
 
Normaal gesproken begint een Nieuwsbrief altijd met een stukje van de voorzitter. 
Sinds onze jaarlijkse algemene ledenvergadering van 19 maart is echter alles 
anders. 
Nel Verstoep heeft jarenlang de voorzittersfunctie met veel plezier uitgevoerd, 
maar drukke werkzaamheden en een opleidingsplan voor een nieuwe functie heeft 
haar doen besluiten zich niet herkiesbaar te stellen. 
 
Ondanks verscheidene verzoeken is opvolging vooralsnog uitgebleven en gaan we 
door met een bestuur zonder voorzitter. Ook Patrick Martini van onze 
evenementen commissie heeft aangegeven nu toch echt zijn laatste jaar in te zijn 
gegaan. Voor hem is echter wel een mogelijke opvolger gevonden. Als er meer 
zekerheid hierover is wordt u uiteraard allemaal op de hoogte gebracht. 
 
Maar hoe nu verder? 
Het huidige bestuur heeft ervoor gekozen om samen met een viertal betrokken 
PAC-leden een denktank te vormen om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. 
Tijdens een vruchtbaar overleg hebben we besloten dat we niet kunnen laten 
gebeuren dat onze mooie club een onzekere toekomst tegemoet gaat. 
 
We kunnen niet om de moderne tijd heen. Het gebruik van sociale media neemt 
hand over hand toe, met het gevolg dat we daar nog meer gebruik van willen gaan 
maken. Ook zullen we meer contacten gaan leggen met andere clubs die 
vooroorlogse auto’s koesteren om tot verdere samenwerking te komen. 
Concreet houdt dit in dat we in de komende periode, naast een aantal echte PAC-
ritten, ook ritten van andere clubs onder jullie aandacht willen gaan brengen, waar 
wij aan mee kunnen doen. Dit zal gebeuren via WhatsApp of via e-mail. 
Omgekeerd kunnen wij ook andere clubs uitnodigen aan onze ritten mee te doen. 
Zo kun je gebruik maken van elkaars diensten, hetgeen de taken van onze 
evenementencommissie en de penningmeester zal verlichten.  
Zo blijft er een behoorlijk aantal ritten per jaar over waarbij we ook andere mensen 
en andere auto’s zullen gaan zien. 
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Om nog een punt concreet te maken zoeken wij iemand met voorzitter-
eigenschappen. Deze persoon, man of vrouw, zou meer een coördinerende rol 
moeten gaan spelen waarbij sturing van de activiteiten belangrijk zal zijn. 
Daarnaast worden voor het opbouwen van een WhatsApp groep en het uitbouwen 
van ons e-mailbestand ook inspanningen gevraagd. 
Heeft iemand daar bovenmenselijke capaciteiten voor nodig?  
Welnee, wel motiverende eigenschappen en de kracht en de wil om de schouders 
eronder te zetten. Het is ook bepaald geen dagtaak, in de praktijk zal blijken dat 
het aantal uren dat iemand ermee bezig is, erg zal meevallen. 
 
Als er leden zijn die denken onze club vooruit te kunnen helpen, we zijn altijd op 
zoek naar mensen die onze club een warm hart toedragen en die bereid zijn een 
klein deel van hun vrije tijd aan de PAC op te offeren. Je krijgt er ook veel voor 
terug: je leert meer mensen kennen en een kijkje in de keuken van onze club en 
weten wat daar gebeurt is altijd leuk. 
 
Rest ons nog om Nel Verstoep zeer hartelijk te bedanken voor alle inzet die zij de 
afgelopen jaren heeft getoond bij het uitoefenen van haar functie. Nel: we hopen 
je bij ritten regelmatig te kunnen begroeten! 
 
Het huidige PAC-bestuur: 
Patrick Martini – Evenementencommissie 
Gerben Zwart – Penningmeester 
Peter Slootweg – Secretariaat en Ledenadministratie 
Henk Oost – Communicatie 
Hans Wijland – Voorzitter Technische Commissie 
 
 
 
 
      --/-- 
 
 
 
Afgelopen mei is Tini, echtgenote van Jan van Leusen, overleden. Velen zullen Tini 
kennen, want ze kwam ondanks haar reuma en achteruitgaand zicht nog graag 
met Jan naar onze evenementen. Ze liet zich in de Chrysler of de Morris rondrijden 
en genoot altijd van de mooie omgeving waarin onze tochten plaatsvonden en had 
oog voor alles wat langs de route groeit en bloeit. Ze had een brede interesse. 
Minder voor de auto’s; dat is de afdeling van Jan, maar wel voor alles wat wij in 
de loop der jaren bezocht hebben en de mensen achter de auto’s. We zullen haar 
altijd opgewekte aanwezigheid missen. 
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Luc Court 1921; PAC-evenement in Leeuwarden op 5 mei 1965.  



nieuwsbrief, juli 2022                       Pionier Automobielen Club                                              Pagina 4 
 

Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 

Online gehouden op 19 maart 2022 

Voor de 2e keer is de JALV online gehouden vanwege de corona beperkingen (op 
dat moment reeds afnemend maar nog met onzeker vooruitzicht). De resterende 
tijd werd ook te kort om in april een vergadering te plannen die fysiek gedeeld kon 
worden. Geschikte locaties die aansloten bij de doelstelling en interesse van onze 
club waren niet meer beschikbaar of de hoge financiële uitgaven hiervoor vond het 
bestuur op dat moment niet verantwoord. De notulen van de JALV heeft u binnen 
een week na de vergadering reeds ontvangen. 

Wij hopen dat dit ook de laatste keer is geweest dat de JALV online is gehouden. 
Door het geringe animo voor deelname aan deze vorm van vergaderen (slechts 15 
leden namen er aan deel, buiten het bestuur om) is ook wel gebleken dat een 
fysieke ontmoeting na een winterperiode zeer gewenst is. Dit bleek ook wel in de 
jaren vóór de corona crisis waarin wij allen samen konden komen in een museum 
met een technisch historisch thema. Wij hopen dat wij dit in 2023 weer kunnen 
oppakken; uw komst en deelname blijft van groot belang! 

 

 

Het was een zeer praktische oplossing, communiceren met Microsoft Teams via 
ons beeldscherm, maar elkaar de handen schudden heeft toch de voorkeur! 
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foto: Gerben Zwart 

PROGRAMMA PIONIER-AUTOMOBIELEN CLUB 

 

 

foto: Gerben Zwart 

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

a/d IJssel 
geannuleerd 

23 + 24 
april 

Befortyrit Milton Laarman De Bilt afgerond 

Za 30 
april 

Openingsrit Mieke en Piet-Wim 
Peetoom 

Noord 
Holland 

afgerond 

Za 7 mei Hollandsche 
IJsselrit 

 
Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

geannuleerd 

Za 28 
mei 

Bourgondische 
Tour 

Gauthier Schmitz Den Haag / 
Leiden 

geannuleerd 

(11 + 12 
juni) 

Pionierrit Hans en Sonja vd Wouden Achterhoek geannuleerd 

9 + 10 
juli 

Utrechtse 
Heuvelrug rit 

Lex Stibbe Zeist Inschrijving gesloten 

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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Openingsrit op 30 april 2022 
Foto’s door: Sanne, de kleindochter van Mieke Peetoom 

De eerste PAC-rit van dit seizoen werd georganiseerd door Piet-Wim en Mieke Peetoom en de start 
en finish vond plaats bij het truckmuseum van Ton Spaansen te ’t Zand in de kop van Noord-Holland. 
Wij bedanken Mieke en Piet-Wim Peetoom voor de organisatie en Ton Spaansen voor de fraaie 
locatie met heel veel historisch vrachtvervoer en de uitgebreide toelichting op het bedrijf. 
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      Piet-Wim en Mieke Peetoom, het was reuze gezellig; bedankt! 
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Hieronder foto’s Openingsrit door Gerben Zwart 
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Een impressie van de Rétromobile, Parijs (16 t/m 20 maart 2022) 

Door: Bert van de Zand 

Na een jaar zonder Rétromobile vanwege corona, was het dit jaar weer feest in Parijs, weliswaar niet 
in de gebruikelijke eerste week van februari, maar half maart. Dat is op zich niet heel gelukkig, omdat 
de week hierna de Essen Motor Show geprogrammeerd staat. De drukte was er niet minder om. Er 
was heel wat volk op de beursvloer en hier en daar hoorde ik ook nogal wat Nederlanders. Zo kwam ik 
Michel Laarman tegen en uiteraard op de stand van Prewarcar Laurens Klein, Morris Laarman en Jos 
van Genugten. De stand is een goede basis om weer eens met oude bekenden te praten, even uit te 
rusten, koffie te drinken en wat later in de middag een glaasje champagne te nuttigen.  

De beurs zelf had een aantal thema’s: de 50ste verjaardag van Renault R5, de 67ste verjaardag van 
Citroën DS, een presentatie van vooroorlogse automobielen door de Club des Teuf-Teuf (thema 
Darracq) en een veiling van veilinghuis Artcurial van meer dan 100 automobielen en motoren. Om deze 
laatsten van dichtbij te mogen bezien was het wel verplicht om de veilingcatalogus te kopen ten 
bedrage van € 80,-. Verder waren er heel veel Porsches, Ferrari’s, McLarens, Mini’s, 2CV’s (o.a. met 
ombouwset voor EV >> € 12.000,-), BMW’s, oude racers (ook Formule 1 w.o. de legendarische V10’s) 
en noem maar op. 

 

Hierboven; rechts: Darracq 1901 type C, 1200 
exemplaren gebouwd tussen 1900-1902. 1 
cillinder, 6,5 CV, 785cc. 3 
versnellingen+achteruit. Originele tonneau 
carrosserie gemaakt door Ets. Vedrine te 
Courbevoie 

links: Darracq 1904 type H, 1 cilinder 12 CV, 

Hierboven rechts: Fiat, 1907, 4 cilinders, 16286cc. 130HP bij 1600 t/min. 160 km/u. Kopkleppen onder hoek van 90 
graden. Ontworpen door Giovanni Enrico. In 1907 namen 3 exemplaren van deze Fiat deel aan de Grand Prix de 
l’Automobile, bereden door Felize Nazarro, Vincenzo Lancia en Louis Wagner. Nazarro won de race met deze F2 die 
in de jaren ’50 werd ontdekt in Frankrijk. Na lange onderhandelingen heeft Fiat het exemplaar gekocht en 
gerestaureerd. Vanaf 1956 staat deze in het Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. (voorheen de collectie 
Carlo Biscaretti di Ruffia) 
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Op het terrein van de echte klassiekers laat ik 
een foto impressie zien zonder volledig te willen 
zijn. Ik wil nog wel de auto op de stand van 
Prewarcar naar voren halen. Dat was nl. een 
heel bijzondere Alfa Romeo uit 1944, een 6C 
Sport Berlinetta “Turinga Superleggera”. Het 
bouwjaar is al bijzonder omdat er in die 
oorlogsjaren weinig auto’s gebouwd zijn en wie 
had toen het geld om een dergelijke auto te 
kopen. Dat laatste werd duidelijk omdat de 
auto pas in 1946 werd afgeleverd aan een 
Zweedse klant. Voor de echte liefhebbers een 
weetje: de auto is te koop. Overigens de foto 
van de auto is van beduidend mindere kwaliteit 
dan de auto zelf. Een plaatje! 

 

 

 

 

 

Hierboven; Bédélia type BD2, 1912, V2-luchtgekoeld, 1055cc. 2 persoons in tandem; de bestuurder zit 
achter. Aandrijving met ketting naar een tussenas vanwaar met 2 riemen de achterwielen worden 
aangedreven. (2 versnellingen, de achteras heeft geen differentieel)  

Links; Omega Six, 1928, chassis court, de 
motor heeft 6 cilinders met bovenliggende 
nokkenas, ontworpen door Maurice Garoux 
die ook voor Hispano-Suiza heeft gewerkt. 
Dit unieke exemplaar behoorde ooit tot de 
collectie van de bekende Franse expert Serge 
Pozzoli 

Peugeot 301 camionnette; in de bloemetjes gezet. 
Kennelijk ooit eigendom geweest (of nog steeds) van fa. 
Jardinerie La Place te Laurent 

Delahaye 135 MS, 1949, coach ontworpen door 
Henri Chapron, te koop (en verkocht) op de veiling 
van Artcurial tijdens de Rétromobile 
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      --/-- 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Alfa Romeo uit 1944, een 6C Sport Berlinetta “Turinga 
Superleggera” hier op archieffoto 

 

Van de redacteur: 

De Fageol 1917 met 6-cilinder motor 
met bovenliggende nokkenas van het 
luchtvaarttype Hall-Scott met dubbele 
vlotterkamer stijgstroom Zenith 
carburator. (Bron: theoldmotor.com) 
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Fotoimpressie van de Befortyrit, gereden op 23 en 24 april 2022 
Gehouden voor deelnemers tot 40 jaar. Organisatie en foto’s door Milton Laarman 
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Banden en Velgen 
Een moeilijke standaardisatie 

6. Michelin lagedruk banden met bedrade hielen 

Dat lagedruk hielbanden in snelle bochten van de velg konden lopen was begin 
jaren twintig genoegzaam bekend. In Amerika was men vóór de jaren twintig reeds 
overgestapt op banden met bedrade hielen op straight-sided rims of op split rims 
en kende men dit probleem niet. 

De oplossing lag dus wel in banden met bedrade hielen en Dunlop lanceerde in 
1924 de “well-based rim” (volledig verzonken velg) voor banden met bedrade 
hielen en de vooruitzichten waren dat hiermede het probleem opgelost zou zijn.  

Bij Dunlop zouden de hielen van de band zich nog naar het verzonken gedeelte 
van de velg kunnen bewegen en de band zou zo eventueel nog de velg kunnen 
verlaten en dat wilde Michelin absoluut onmogelijk maken. 

Het concept dat Michelin ontwikkelde voor banden met bedrade hielen en in 1928 
op de markt bracht commercialiseerden ze onder de naam “Les Roues et Pneus 
Bibendum”. 

Michelin creëerde velgen die slechts over een derde van de omtrek verzonken 
waren ( les jantes semi-creux). In principe was dit voldoende om een band met 
bedrade hielen te kunnen monteren en demonteren. Door de band te laten 
wegzinken in het verzonken gedeelte kon men deze aan de overzijde van de velg 
over de velgrand brengen (fig.1).  

Het ventiel lokaliseerde men in het midden van het verzonken gedeelte. Om te 
vermijden dat in het verzonken gedeelte de hielen van de banden toch naar elkaar 
zouden bewegen voorzag men het ventiel van een afstandsstuk dat dit onmogelijk 
maakte (fig.2). Het ventiel werd met een moer aangeschroefd zodat het 
afstandsstuk zich klemde tussen de hielen (fig.3).  

 

 
fig.1 fig.2 fig.3 
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Sinds 1925 had Michelin voor de hielbanden het ventiel schuin ingepland, voor het 
Bibendum concept moest men daar op terugkomen. Om toch de band van de 
buitenzijde te kunnen opblazen werd het ventiel door een opening in de schijf naar 
buiten gebracht. 

De afmetingen van hielbanden werden in Europa steeds metrisch weergegeven. 
Gezien banden met bedrade hielen overkwamen uit Amerika waren hun 
afmetingen in Imperial System. Dunlop volgde met zijn "well based rim" eveneens 
het Imperial system. Michelin wilde echter in het metrisch stelsel blijven en 
definieerde voor zijn banden met bedrade hielen twee wieldiameters nl. 50 en 45 
cm. Dit was zeer vervelend gezien 20" gelijk is aan 50,8 cm en 18" gelijk is aan 
45,7 cm, de banden van de beide systemen waren dus onderling niet uitwisselbaar. 

De afmetingen die Michelin creëerde waren voor diameter 50 cm: 14x50/ 
15x50...../19x50 en voor diameter 45 cm: 11x45/12x45...../17x45. Daarbij was 
het eerste cijfer de breedte van de opgeblazen band in cm. en het tweede cijfer 
de velgdiameter ( ter hoogte van de hielen van de band). 

Michelin lanceerde dit concept met de schijfwielen die ze zelf produceerden. Om 
Michelin banden te kunnen monteren dienden de andere wielfabrikanten hun 
wielen eveneens met semi-creux velgen in metrische maten te vervaardigen. Fig.4 
geeft een artilleriewiel weer met semi-creux velg, aan de voorzijde is de 
asymmetrie niet zichtbaar, aan de achterzijde ziet men wel dat het hout dunner is 
aan het verzonken gedeelte van de velg. Deze wielen vertoonden dan ook een 
onbalans die met gewichten moest worden weggewerkt. Fig.5 geeft een wiel met 
draadspaken weer, de draadspaken zijn ongelijk van lengte. 

 

 

 

 

fig.4, voorzijde fig.4, achterzijde 
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Om het comfort nog te verhogen verlaagt Michelin in 1932 de wieldiameter naar 
40 cm. Het afstandsstuk aan het ventiel wordt als overbodig beschouwd en 
weggelaten zodat het ventiel schuin terug geplaatst kan worden hetgeen de wielen 
een modernere look geeft (fig.6). De afmetingen blijven metrisch en worden als 
volgt weergegeven: 130x40/140x40....../180x40, daarbij is het eerste cijfer de 
breedte van de band in mm. Aangezien 16" gelijk is aan 40,6 cm is de 
uitwisselbaarheid nog niet terug hoewel men op oldtimertreffen wel eens een band 
van 16" gemonteerd ziet met enige speling op een dergelijke velg.  

In 1937 is door Dunlop blijkbaar voldoende bewezen dat bij volledig verzonken 
velgen, de band de velg niet verlaat en stapt Michelin eveneens over op volledig 
verzonken velgen. Michelin blijft echter bij de metrische maatvoering en de 
volgende afmetingen zijn beschikbaar: 125x400/135x400......./185x400. Daarbij 
is het eerste cijfer de breedte van de band, ditmaal in mm. en het tweede cijfer 
de velgdiameter eveneens in mm. 

Uiteindelijk verkleint Michelin de velgdiameter naar 380 mm en dat is dan exact 
15" zodat alle problemen van uitwisselbaarheid opgelost waren. De overgang van 
400 mm naar 380 mm (15") is wel gespreid over 15 jaar. 

Renault 4 CV :1948 

Peugeot 203: 1954 

Renault Frégate: 1956 

Citroen ID en DS: 1965  

In de jaren zeventig heeft men dan internationaal een compromis gevonden door 
de breedte van de banden in mm. aan te geven en de diameter in inches. Deze 
conventie wordt tot op heden gevolgd. 

Hiermee eindigt mijn verhaal over wielen en banden, vragen en opmerkingen zijn 
altijd welkom. 

Roland Dhondt. 

rolanddhondt@yahoo.com 

fig.5 fig.6 
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Nationale Oldtimerdag Lelystad 
Foto’s: Gerben Zwart 

Op 19 juni vond de 36e editie van de Oldtimerdag Lelystad plaats. De PAC was er vertegenwoordigd 
met een aantal clubwagens en een stand. 

De PAC-stand onder dreigend weer… 

 

 

          Peugeot 402 1936 

McLaughlin Buick 1929  

Dodge Brothers 1921 Essex Super Six 1929 
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Midland L Speedster 1911 en Panhard et Levassor X19 1912 

Delaugère et Clayette K4 1908 Star 1904 

Epalle bouwde auto’s in Sainte-Ètienne tussen 1910 en 
1914. De radiateur werd gekocht bij de fa. Barbier 

Bentley 3.5 DHC by Mayfair 1935 Vauxhall Velox 23/60 1923 
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Colofon 
Bestuur  

 voorzitter 
functie vacant 

 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 en archief 
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 
Henk Oost 
 

 


