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Officieel orgaan van de Pionier Automobielen Club 
66e jaargang nummer 3 – oktober 2022 

Van het bestuur 
We kunnen terug kijken op een jaar waarin wij weer een aantal ritten hebben kunnen rijden en dat 
was toch wel weer als van ouds! Helaas kon er door omstandigheden rond de organisatie geen Pionier 
rit plaatsvinden maar laten we hopen dat het er volgend jaar wel van komt. Mieke en Piet-Wim 
Peetoom hebben de zeer geslaagde openingsrit georganiseerd. Lex Stibbe organiseerde de 2-daagse 
Heuvelrug rit met aangename logeer- en diner locatie en Gauthier Schmitz heeft zich als nieuw lid van 
de evenementen commissie ingezet voor een uitstekende Bourgondische Tour. De Slotrit door Hans 
Wijland en Wim Zuurhout was een gezellige afsluiter van het rijseizoen. Initiatieven van leden voor het 
organiseren van ritten in het komende jaar worden wederom zeer op prijs gesteld. 

Lastiger wordt het met het organiseren van praatmiddagen. In de PAC hebben wij helaas niet zoveel 
leden meer die hiertoe een geschikte ruimte hebben om grotere aantallen bezoekers te kunnen 
ontvangen. Indien er vanuit de leden suggesties zijn horen wij dat uiteraard graag! 

Dit najaar hebben wij nog wel de volgende praatmiddagen op de agenda: 

 zaterdag 29 oktober bij Juri Castricum in Winkel (NH) 
 zaterdag 10 december oliebollenmiddag bij Hans en Sonja Van der Wouden in Zevenhuizen 

(ZH) 

Voor beide middagen kunt u inschrijven op de Website. Let u wel op de sluitingsdata! 

In het komende voorjaar hopen wij de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering weer fysiek te kunnen 
houden. In de jaren vóór de corona deden wij dat in een PAC-gerelateerde omgeving zoals een 
museum of collectie met voldoende vergadercapaciteit. Het bestuur heeft zich reeds georiënteerd 
maar de mogelijkheden zijn beperkt; vanwege de afgelopen twee jaar corona zijn locaties reeds vroeg 
volgeboekt. Het wordt ook moeilijk locaties te vinden in combinatie met ons interesse gebied, als wij 
ten minste niet in herhaling willen vallen. Suggesties vanuit de leden zijn ook hier welkom! 
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Van de redacteur 
De energietransitie en milieucrisis staan momenteel meer dan ooit onder de aandacht. In korte tijd 
komen er drastische veranderingen om een wereldwijde energie- en milieucrisis het hoofd te kunnen 
bieden. Zo zal na het jaar 2030 geen auto meer gebouwd worden met een verbrandingsmotor, lopend 
op fossiele brandstof. Of dit haalbaar is mag een ieder voor zichzelf afvragen. Wel is zeker dat na ruim 
130 jaar de klassieke interne verbrandingsmotor met zuiger, drijfstang en krukas, die qua principe is 
afgeleid van de stoommachine, zijn langste tijd gehad heeft.  

Alle auto’s aan het stopcontact! Uitstootvrij en geruisloos, lijkt de ideale oplossing. Overigens hangt 
het er nog maar vanaf hoe die elektriciteit wordt opgewekt om over uitstootvrij te spreken. Maar in 
feite is er niets nieuws onder de zon want in de jaren rond 1900 waren er ook al elektrische auto’s. De 
actieradius was toen echter nog beperkt en daardoor slechts geschikt voor stadsritjes. Ze waren zeer 
in trek bij welgestelde dames want je hoefde een elektromotor niet aan te slingeren. Toen Charles 
Kettering in 1911 de elektrische startmotor uitvond kwam daar verandering in. Na WO-I kwam de 
elektrische auto geleidelijk in de vergetelheid om tijdens WO-II weer in de belangstelling te komen 
vanwege brandstofrantsoenering. 

Wat wordt de toekomst van ons mobiel erfgoed als de beschikbaarheid van fossiele brandstof 
geleidelijk afneemt naar nul? Gaan wij onze historische auto’s ombouwen naar elektrisch? Ik denk het 
niet! Het is niet alleen een praktisch onmogelijke klus maar uw automobiel verliest hiermee zijn PAC-
waardigheid. Klip en klaar, niet doen dus. Overigens is er reeds een aantal klassieke auto’s (lees: 
youngtimers uit de jaren ’70 en ’80) in omloop die naar elektrisch zijn omgebouwd, maar die hebben 
niet de status van mobiel erfgoed zoals wij - als PAC - het zien. Misschien bent u de gelukkige eigenaar 
van een Columbia, Baker electric of een Kriéger of één van de vele fabrikanten die rond 1900 actief 
experimenteerden met elektrische tractie, dan zit u goed. 

Inmiddels bestaat er iets als E-fuel, een synthetische brandstof, geproduceerd via een proces uit 
koolstofdioxide (CO2) en waterstof (H2). Het is een zeer schone brandstof die bij uitstek geschikt is als 
vervanger van fossiele brandstof voor klassieke verbrandingsmotoren. Het wordt echter nog slechts 
op beperkte schaal geproduceerd en is om die reden nogal aan de prijs. Er zijn belangen om de 
productie hiervan in de nabije toekomst op te schalen. Op internet is hierover veel te vinden. Bijgaand 
artikel uit de Autoweek Classics staat ook op de FEHAC-website (helaas moeilijk leesbaar). Overigens 
is synthetische brandstof ook niet nieuw. Reeds eind jaren ’30 werd er in Duitsland synthetische 
benzine geproduceerd uit steenkool. Duitsland beschikte niet over aardolie en moest deze importeren. 
Bruin- en steenkool had men in overvloed en onafhankelijkheid van import stond hoog in het vaandel. 
Overigens was deze brandstof zeer milieuonvriendelijk, maar dat telde toen nog niet. 

E-fuel is nog niet aan de pomp verkrijgbaar. Het kan besteld worden via leveranciers op hun website 
en word geleverd in jerrycans. Misschien gebruikt u het al voor uw grasmaaier? Omslachtig voor uw 
klassieke automobiel? Ach, rond 1900 haalden we de benzine bij de drogist want benzinestations 
bestonden toen nog niet. 

De geschiedenis herhaalt zich… 
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De Heuvelrug Rit, 10 en 11 juli 
Van de redacteur; foto’s: Henk Oost, tenzij anders vermeld   

Het enige 2-daagse PAC-evenement in 2022. Gehouden vanuit het prachtig in de bossen gelegen hotel 
Woudschouten te Zeist en georganiseerd door Lex Stibbe en zijn partner Margreet. Op zaterdag 10 juli 
werd er door de PAC deelgenomen aan het jaarlijkse historisch festival op het terrein van Huis Doorn. 
Aansluitend werd er een rit gemaakt door de prachtig omgeving van de Utrechtse heuvelrug. Het diner 
werd genuttigd in hotel restaurant Oud London, op loopafstand van het hotel Woudschouten. 

Op zondag 11 juli werd er een rit verreden richting Hilversum en de Loosdrechtse plassen met een 
lunch in Loenen aan de Vecht. Het weekend was zeer geslaagd met prachtig mooi weer. Lex en 
Margreet, hartelijk dank! 
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Hiernaast: foto’s en 
tekst van Dick Besling 

 

 

 

 

 

 

 

Hiernaast: de familie De 
Vries met gezelschap en 
hun Austin 7 Chummy 
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Concours d’Elegance op Paleis Soestdijk, 26 t/m 28 augustus 
Door: Peter Slootweg 

Op het terrein van paleis Soestdijk werd de tweede editie van het Concours Paleis Soestdijk 
gehouden. De eerste editie was in 2019, daarna is het door corona twee jaar niet 
georganiseerd. Er was ook een overzicht te zien van automobielen voorzien van een Nederlandse 

carrosserie. De Delage D6 3-
liter 1948 Pennock cabriolet 
van ons PAC-lid Jaap van Wijk 
gaf ook acte de présence. 
 

FN type 2700A van 1914 met 
carrosserie van Pennock, Den 
Haag. Eerste eigenaar was de 
Sultan van Yogyakarta  

Deze auto werd in 1968 van het 
hof gekocht door ons PAC-lid 
K.J. Mellaart en naar Nederland 
gehaald. Door de nieuwe 
eigenaar ir. Bartels is deze 
vervolgens gerestaureerd. De 
FN keerde in 1974 terug naar 
België 

Lincoln Model L Dual Phaeton 
van 1928 met carrosserie van 
Schutter & Van Bakel. Vooral 
van de achterkant is de mooie 
lijn van carrosserie goed te zien 

 

Bentley 3 litre 
van 1925 
 

Riley 9 
Gamecock van 
1932 
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Bentley 4 1/4 litre DHC Vandenplas van 1937, 
ex-prins Bernhard 

Triumph Dolomite 14/65 Roadster Coupé van 1939 
Bugatti type 37 van 1927 

 

 
Bugatti type 57 Stelvio 
Cabriolet Speciale van 
1937 met carrosserie van 
Gangloff 
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Diatto Tipo 20A Tourer van 1923, carrosserie van Coffey 
Brothers in Australië 

 

 

Alfa Romeo 6C 1750 GS van 1930, 
carrosserie van Zagato 

Lancia Lambda van 1926. Eerste eigenaar was Anthony Fokker die op de landingsbaan achter Charles 
Lindbergh aanreed bij het opstijgen van de Spirit of St. Louis op weg naar Europa 

 

Lancia Aprilia van 1938. Het onderstel is gecarrosseerd in ruwe 
vorm door Pininfarina, daarna doorgestuurd naar B.T. van 
Rijswijk voor verdere afbouw. In 1939 in Nederland op 
kenteken gezet onder provinciaal nummer GZ54457. Heel 
interessante auto! 
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Plezier en pech met de Hispano-Suiza 
Van de redacteur; bron: Delpher 

In de Avondpost van 8 juli 1925 
stond bijgaande foto van een 
Hispano-Suiza op het Concours 
d’Elegance te Den Bosch. 

Hieronder, in het Algemeen 
Handelsblad van 18 juli 1925, 10 
dagen later, stond een bericht 
over een ongeluk met een 
Hispano-Suiza die ogenschijnlijk 
dezelfde lijkt te zijn, te oordelen 
aan de schuin aflopende 
spatborden naar de korte 
treeplanken. 

Veel plezier aan de Hispano zal 
de heer Ed Muller dan niet 
gehad hebben was mijn eerste 
ingeving. 

Als men echter de foto’s goed bekijkt heeft de bovenste Hispano het reservewiel in het linker spatbord 
met een ronde uitstulping aan de onderzijde van het spatbord. Dit detail is op de verongelukte auto 
niet te zien. Toch een andere Hispano dus met een vergelijkbare carrosserie? Wie weet hier meer van? 
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Bourgondische Tour in West-Brabant – Zeeland, 10 september 
Van de redacteur; foto’s: Patrick van Els, Gerben Zwart en Dick Besling 

 
Het weer leek aanvankelijk niet mee te zitten 
maar wat past er beter bij het Hollandse 
landschap? De ochtend was wisselvallig met hier 
en daar een bui met droge periodes tijdens de rit 
in het bosrijke West-Brabant. Na de 
voortreffelijke lunch in het historische centrum 
van Bergen op Zoom reden we naar het eiland 
Tholen in het zonovergoten Zeeland. 

De ontvangst was bij Annemarie en Willem Nuis 
op landgoed De Molenberg te Putte. Koffie en 
koek ging er wel in op de klamme vochtige 
ochtend.  

Gauthier en Willem hebben de rit uitgezet met 
behulp van het computerprogramma 
“RouteYou” dat een ieder – die dat wilde – op 
zijn telefoon met de QR-code thuis kon 
downloaden. Het voordeel is dat dit systeem in 
feite werkt als navigatie waardoor er voor de 

bijrijder meer rust is om van de rit en omgeving te genieten. Een aanrader is wel om de ochtend- en 
middag rit gescheiden op 2 telefoons te zetten als de batterij van uw mobiel reeds op leeftijd is! Of 
heeft u reeds een oplaad-aansluiting in uw klassieker?  

Bij afloop hadden we de gebruikelijke afscheidsborrel op het landgoed. Een prachtige dag met helaas 
wat weinig deelnemers.  

Gautier en Willem met partners en medewerkers, hartelijk dank voor het zeer geslaagde evenement! 

 

 

 



nieuwsbrief, oktober 2022                       Pionier Automobielen Club                                              Pagina 12 
 

 

 



nieuwsbrief, oktober 2022                       Pionier Automobielen Club                                              Pagina 13 
 

 

 

  

 

 

 



nieuwsbrief, oktober 2022                       Pionier Automobielen Club                                              Pagina 14 
 

Traditierit op 16 en 17 oktober 1967 
Het secretariaat ontving van een anonieme gever een serie foto’s van bovenstaande Traditierit. Een 
selectie van deze foto’s publiceren wij onderstaand. Aan de hand van het PAC-Programma 1967 
hebben wij de auto’s en (toenmalige) eigenaren kunnen traceren. 

 

startnr.2; Dr. H. Huber (D) met een Bergmann 1898 
(klopt het jaartal?) 

 

Noot van de redacteur: Bergmanns Industriewerke G.m.b.H. had verschillende vestigingen die een 
verscheidenheid aan producten leverden waaronder ook wapens. De vestiging in Gaggenau (D) 
bouwde tussen 1895 en 1904 automobielen onder de naam “Orient-Express”. De door ing. Joseph 
Vollmer ontworpen auto – aanvankelijk volgens het Benz-type met motor achterin - werd vanaf 1901 
vervangen door het type als bijgaand afgebeeld. Later volgde de “Liliput”. In 1905 verkocht Theodor 
Bergmann zijn automobielafdeling aan zijn compagnon Georg Wiss die auto’s bouwde onder de naam 
SAF (Süddeutsche Automobilfabrik G.m.b.H. 

  Autos in Deutschland 1885-1920; Hans-Heinrich von Fersen-1965  
 https://archiv-axel-oskar-mathieu.de/pdfs/Bergmanns_Industriewerke.pdf 

 
 
startnr.9; Holsman 1903 
van Max Lips. Zien wij 
hier mevr. Lips aan de 
“lever-steering”? 
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startnr.20; 
Piccolo-
Mobbel 1909 
van W. 
Kroning (D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

startnr.24; Berliet 1909 van J. 
v.d. Stappen (B) 
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startnr.31; 
S. ten Cate 
met 
Peugeot 
1911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

startnr.32; A.E. v. Ackeren (B) 
met Panhard & Levassor 1911 
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startnr.44; de Barré 1914 van J. Beentjes 

startnr.54; Calcott 1916 met aan het stuur Leon Janssen en ernaast zoon Arthur. Maar wie is de 
jongedame in de dickey seat? Deze Calcott is heden van een ons PAC-lid Ton Krenn 
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startnr.63; Vermorel 1922 van Vital 
Durieu (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder:  startnr.64; Ted van Wijk 
met zijn Beardmore 1922. Nog steeds 
PAC-lid en eigenaar! Bravo! 
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Slotrit op 1 oktober 
Tekst: Peter Slootweg; foto’s: Peter Slootweg en Henk Oost 

De laatste PAC-rit van het jaar was de slotrit die op 1 oktober verreden werd. 
De weersverwachting voor die dag zag er aanvankelijk niet goed uit, maar gelukkig voor de deelnemers 
waren de weergoden met hen! De ontvangst vond plaats in een leuk restaurant aan de Lek in 
Schoonhoven, waar de koffie en een gebakje al klaarstonden. 
Na het begroeten van andere deelnemers (wat hadden we elkaar alweer lang niet gezien!) en het in 
ontvangst nemen van de routebescheiden gingen we met een stoet van ruim 30 auto's op pad door 
het mooie Groene Hart. 
Op een paar spatjes in het begin na bleef het droog en dat was meer dan waar we op hadden gerekend! 
Langs pittoreske dorpen en heel mooie (en soms ook heel smalle) wegen, kwamen we bij het 
lunchadres in Nieuwkoop aan. 
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De lunch was prima 
verzorgd en de sfeer 
tijdens de lunch was 
uitstekend. Het was 
meer dan duidelijk dat 
we allemaal zin 
hadden in deze dag! 
 
 
 
 
 
Packard type 1108 van 
1934. De V12 heeft een 
inhoud van 7,5 liter. 
 De  wielbasis bedraagt 
147 inch. 
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Een Ford A uit 1930 in de uitvoering Woody zie je 
niet vaak 
 
 
 
 
 

 
Nieuwkomer was deze Pierce-Arrow Model 81 van 
1928, met 6-cilinder motor van 75 PK en een 
wielbasis van 130 inch. Karakteristiek zijn de in de 
voorschermen ingebouwde koplampen en de 

boogschutter als radiateur ornament 
 
Na de lunch brak de lucht zelfs open en enkele “die hards” deden de kap omlaag om nog even van het 
najaarszonnetje in het gezicht te kunnen genieten. Langs plaatsen als Zwammerdam, Alphen a/d Rijn, 
Aarlanderveen, Papekop (wie kent het niet?) en Haastrecht kwamen we uiteindelijk weer terug bij het 
eindpunt in Schoonhoven. 
Daar konden we nog even nagenieten van een paar lekkere drankjes en daarna was het weer tijd om 
huiswaarts te gaan. 
Hans en Wim, bij deze nogmaals heel hartelijk dank voor de organisatie van deze erg leuke rit, waarbij 
alles echt tot in de puntjes geregeld was! 
We kijken alweer uit naar volgend seizoen! 
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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 + redactie Tuf-Tuf 
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 
 

            

 

 


