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Citroën SM, DS en  
Maserati Merak I specialist

Ettensestraat 19  - 7061 AA Terborg
0315 - 32 67 88       06 - 53 172 488
info@citrosars.nl - www.citrosars.nl

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 8:00 - 17:30 uur 
en op zaterdag op afspraak

• Onderhoud en reparatie • Motorrevisie • Advies en restauratie • 
Bezoek onze webshop met meer dan 1000 SM onderdelen

www.citrosars.nl
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Traditioneel is mijn laatste ‘Van de 
voorzitter’ een moment van terugblik. 
Net als vorig jaar open ik met een gevoel 
van positivisme. Van groot positivisme 
zelfs. Vorig jaar meldde ik dat de eve-
nementen nog aandacht verdienden. 
Welnu, die hebben we eraan besteed en 
dat heeft resultaat gehad! We hebben 
enkel prima evenementen gedraaid, een 
‘inspirerend evenementenseizoen’ zoals 
één van de leden aan het begin van het 
jaar schreef op Facebook. Alle evene-
menten werden tamelijk goed, of zelfs 
heel goed bezocht. Geen enkel evene-
ment had een treurigstemmende op-
komst. Toch is het nog steeds geen tijd 
om op de lauweren te rusten. We heb-
ben namelijk nog ambitie, barstensveel 
ambitie zelfs. De ambitie om nog meer 
mensen bij elkaar te brengen.
Het evenement samen met onze oos-
terburen zouden we graag een vervolg 
geven. Hopelijk denken ze er aan de an-
dere kant van de grens net zo over. We 
hebben ook al bedacht dat er een evene-
ment samen met de Maserati-club komt. 
Het idee is samen te gaan testen wat het 
vermogen is van de modaliteiten waar-
over we kunnen beschikken op onze 
C114-motoren: standaard 2.7, Merak SS, 
met motormanagement en met kelkjes 
voor de luchttoevoer. Maar wie weet 
wordt het totaal wat anders. In ieder 
geval zullen we zorgen voor wat deli-
catessen uit het vet met een potje bier. 
Dat doet het namelijk ook in Maserati-
kringen heel goed. Het Internationale 
Evenement, niet door ons georganiseerd 
dit keer, zal Nico aankleden met een 
gezamenlijke aangeklede heenreis in een 
dag of twee. Wat betreft ‘going interna-
tional’ gaan we in het najaar een ver-
volg geven op ons geslaagde tripje van 
afgelopen najaar. Wat allemaal bij het 
oude blijft, is de ALV op een locatie met 
bezienswaardigheid, CitroMobile met 
borrel en barbecue, en de zomertour van 
Wouter, Luco en Rob. Dat is als we de 
mannen weer kunnen porren. Als je niks 
wilt missen, houd dan de berichtgeving 
van onze secretaresse Suzanne Mirable 
goed in de gaten!
In het kader van deze rubriek mag niet 
onvermeld blijven dat we twee club-
genoten bereid hebben gevonden een 

jaartje vrijblijvend met ons bestuur mee 
te draaien. Het doel is natuurlijk dat 
het blijvertjes worden. Mijn voorganger 
Peter Snoeker heeft deze proefperiode 
bedacht. Hij wilde toch eerst wel even 
kijken wat voor vlees hij in de kuip had. 
Sindsdien doen we het steeds zo, eerst 
een tijdje zonder verplichtingen even 
aan elkaar snuffelen. Hans Wortman, 
oud kascontroleur, en Sietse Beckers, 
ons één na jongste lid en sinds kort 
SublieM-schrijver, gaan met die insteek 
aanschuiven. Mannen, welkom en ik 
hoop dat we er wat moois van gaan 
maken! 
Zoals ik vorig jaar hier mijn wens 
uitsprak de evenementen een ‘boost’ 
te geven, doe ik dat nu voor onze site. 
Jan Paul en Gert-Jaap doen prima werk 
met alles plaatsen wat voorhanden is. 
In dat laatste zit de uitdaging. De site 
behoeft aandacht wat betreft content. 
Leuk klusje voor Sietse!  Nog even een 
persoonlijke S-Mobiliteitsnoot. Inmid-
dels heb ik al weer 15.000 km gereden 
met mijn nieuwe kar. Wat een feest is 
dat toch, dagelijks over de baan heen 
boenderen met een SM! 
Tot slot spreek ik een woord van dank 
uit aan alle leden die zich het afgelo-
pen jaar voor ons clubje hebben inge-
spannen. Zonder jullie waren er geen 
evenementen, geen SublieM, geen site, 
geen ledenadministratie, geen financieel 
beheer, geen onderdelenvoorziening en 
minder rijdende SM’s! 

Zo dat was het weer. Ik wens je veel 
leesplezier en fijne feestdagen!

Robin Visser

Beste diva-vrienden
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Programma 
Internationale 
Meeting 2017 
bekend
Peter Horvath, voor-
zitter van de Zwit-
serse club, laat weten 
dat het programma 
voor 2017 klaar is. Het ziet er prachtig uit. Hoofdkwartier is het 
FloraAlpina hotel in Vitznau, met spectaculair uitzicht op de 
Vierwaldstättersee en de bergen, een 28 graden Celcius verwarmd 
buitenbad, welnesspark, etc. etc. Bekijk het hele programma op de 
Facebookgroep van onze club en schrijf je in!

Jeroens SM in ‘Uw 
garage’
Onlangs werd Jeroen van Tonge-
ren gevraagd om mee te werken 
voor de rubriek ‘Uw garage’ voor 
de Telegraaf en Autovisie. Op 
zondag 18 september is hij hier-
voor de hele dag op pad geweest 
en het resultaat mag er zijn! 
Het prachtige filmpje is te zien 
via deze link: http://autovisie.
nl/2016/10/autovisie-tv/garage-
citroen-sm-1974/

Levering SM in 1:12 
gestart
Vorige editie schreven we al over 
een nieuw model van de SM in 
1:12 van de Franse miniatuurpro-
ducent Ottomobile. Inmiddels 
zien we op Facebook enthousiaste 
meldingen van mensen die hun 

model ontvangen hebben. Zo ook 
Hans Boerrigter die meteen een 
mooie foto voor ons maakte.

Nerveuze brandstof-
peilmeter?
Ook zo’n last van een nerveuze 
brandstofpeilmeter? Clublid 
Marco van der Noordaa had er 
genoeg van en liet zijn garagist er-
naar kijken. Die verving de vlotter 
in de tank door een ander exem-
plaar. Die was blijkbaar nog in be-
tere conditie, want het probleem 

is opgelost. 
Het naaldje 
is geheel tot 
rust geko-
men. De 
oude vlotter 
mocht voor 
deze rubriek 
nog even op 
de foto. Lief-

hebbers mogen zich melden. 

Sociale Media
Wist je dat de Citroën SM Club 
Nederland ook actief is op Face-
book? Je kunt lid worden van 
de groep www.facebook.com/
groups/CitroenSMClubNL en 
vervolgens lekker mee genieten 
van de diverse berichten die er 
door de leden worden geplaatst 
maar het is natuurlijk veel leuker 
als je zelf jouw belevenissen met 
de SM deelt! Wie weet komt zo’n 
bericht later zomaar in een Su-
blieM te staan!

SM van Johan Cruijff 
verloot
‘Dat is toch die auto van...’? We 
hebben de vraag allemaal wel 

Snelle Mededelingen
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eens mogen beantwoorden. Nog 
steeds is de SM onlosmakelijk 
verbonden met Neerlands be-
kendste voetballer, Johan Cruijff. 
Zijn 06-54-UD hing bij menig 
jongetje aan de muur en staat bin-
nenkort bij een nieuwe eigenaar. 
Via veilingsite Catawiki wordt de 
auto begin volgend jaar verloot 
onder 5 kopers van een gelimi-
teerde boekenbox met daarin het 
boek ‘Johan Cruijff – Mijn ver-
haal’, geschreven door journalist 
Jaap de Groot. 
Van de box werden 100 exempla-
ren geveild, maar de kopers van 
boxen 1, 9, 14, 47 en 68 maken ook 
nog eens kans op de beroemde 
grijze SM uit 1972. Die getallen 
werden overigens niet willekeu-
rig gekozen, maar speelden een 
belangrijke rol in het leven van 
Cruijff. Zo speelde hij met de 
nummers 9 en 14 op zijn rug en 
werd hij in 1947 geboren. Num-
mer 68 refereert aan de leeftijd 
waarop hij eerder dit jaar over-
leed. 
De boekenboxen leverden per 
stuk tussen de 3100 en 6500 euro 
op, waarvan een deel naar de Jo-
han Cruijff Foundation is gegaan. 
Wie van de gelukkige bieders 
uiteindelijk met de SM van Cruijff 
naar huis gaat, dat zal blijken 
tijdens de verloting op 9 januari. 
In de volgende Subliem lees je 
wat de winnaar nou daadwerke-
lijk voor de auto heeft betaald én 
of we deze diva nog in Nederland 
gaan tegenkomen of dat ze bij 
een liefhebber uit het buitenland 
terecht is gekomen.   
 (Foto met dank aan Wouter 
Jansen.)

Update Project S 
Davied en Dirk laten ons weten 
dat er weer een hoop gebeurd 
sinds de vorige SublieM. Het 
grootste nieuws is dat jazzmu-
zikant en componist Benjamin 
Herman een soundtrack heeft 
gemaakt voor de documentaire 
en de eerste versies daarvan pas-

sen naadloos bij de SM. Hij heeft 
geput uit de jaren waarin onze 
geliefde voiture geproduceerd 
is en de nummers klinken dan 
ook zeer ‘funky’. Davied en Dirk 
hebben tijdens het IDFA gespro-
ken met een aantal belangrijke 
documentaire sales agents. Dit 
zijn de mensen die er uitein-
delijk voor gaan zorgen dat de 
film verkocht en vertoond gaat 

worden. De gesprekken daarover 
zijn nog gaande. Verder hebben 
zij twee van de meest toonaan-
gevende bedrijven op het gebied 
van postproductie in Nederland 
aan zich weten te binden. Zij gaan 
de afwerking van de film verzor-
gen. Die afwerking is nu in volle 
gang en zij hopen in de komende 
SublieM meer te kunnen vertellen 
over de première.

Evenementen
6 maart 2017:   StaMtafel
19 maart 2017:  ALV
15 april 2017:   Brugdag
6-7 mei 2017:  Citromobile in Vijfhuizen
25 t/m 28 mei 2017: Internationale Citroën-SM Meeting in
  Vitznau(CH)

Meer en actuele informatie over meetings leest u op de website 
(www.citroensmclub.nl).

Voor de hulp bij de organisatie doet het bestuur permanent een 
beroep op vrijwilligers. Wilt u een steentje bijdragen, neem dan 
contact op met een van de leden van het bestuur (zie colofon) of 
stuur een mail naar info@citroensmclub.nl.
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Hoe heeft het zo kunnen lopen? In 
september van dit jaar besloot ik twee 
voorstoelen die ik nog had te koop te 
zetten. Ze waren namelijk niet echt fraai 
meer, en niet compleet. Eens kijken of er 
een liefhebber voor te vinden zou zijn. 
Uiteraard lukte dat; een in het SM-we-
reldje bekende drummer uit Hilversum 
belde mij dat hij wel interesse had. De 

afspraak werd gemaakt en hij kwam 
naar Woerden, samen met zijn vrouw in 
een oude DS. 
Tijdens het bezoek raakten we flink aan 
de praat over de SM en Karel gaf aan 
nog veel onderdelen van de SM te heb-
ben liggen. Altijd interessant. We hebben 
toen het één en ander besproken over 
koop of verkoop van onderdelen, want 

Na het te koop zetten van twee voorstoelen was ik korte tijd later ineens eigenaar 
van een SM. 

door Michiel Rautenberg

SM ophalen

Een ‘gratis’ SM
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ook ik had nog wat spullen waar hij wel 
geïnteresseerd in was. We spraken af 
later nog te bellen over de onderdelen. 
Aan het eind van de avond gingen Karel 
en z’n vrouw naar huis, mét de nieuw 
aangeschafte voorstoelen.
Een paar dagen later reed ik terug van 
mijn werk en besloot Karel toch maar te 
bellen. Hij wilde graag een Amerikaanse 
neus van mij overnemen en ik wilde 
deze aan hem verkopen. Ik belde hem 
toen ik uit Dordrecht wegreed en toen 
ik veertig minuten later bij Woerden de 
afslag nam zei hij dat hij nog een harde 
SM voor me had. ‘Kon ik zo meenemen’, 
naar eigen zeggen. Ehh, sorry? Karel 
is namelijk 78 en wilde een beetje van 
de SM’s af. Om de auto mee te kunnen 
nemen moest ik echter wel de motor uit 
de auto verwijderen, want die wilde hij 
zelf houden voor verkoop. Dit klonk erg 
interessant! Een ‘gratis’ casco, die kans 
laat je gewoon niet lopen. Laatst had ik 
nog een complete SM gekocht voor de 
onderdelen, en wellicht dat ik er dan 
van twee één zou kunnen bouwen. Al is 
het verwijderen van een motor uit een 
SM nog wel een aardige klus. Eerst maar 
eens gaan kijken.
Goede vriend Dirk en ik maakten een 
afspraak voor de donderdag erop. De 
donderdag; onze vaste sleutelavond, nu 
dan maar een keer niet sleutelen maar 
naar een SM kijken. Een legaal excuus 
om niet te sleutelen, jokers hoeven niet 
ingezet te worden. Dit was uiteraard 
ook een mooie gelegenheid om mijn 
SM weer eens de sporen te geven. En zo 
geschiedde.
We moesten naar Leusden toe, de SM 
stond in een oude schuur. Vlakbij de 
plaats van bestemming zagen we een 
SM aan de zijkant van de weg staan, 
wachtend op ons. Dit moest Karel zijn. 
Toen hij de kenmerkende neus van mijn 
SM zag spoot hij voor ons de weg op om 
vervolgens 200 meter verder met een 
bijna haaks genomen linkerbocht een 
betonnen pad tussen twee weilanden 
op te schieten. Wij er met de SM achter-
aan. Na het bedwingen van dit betonnen 
pad, schrikdraad, twee modderpoelen 
en een stuk grasland stonden we voor 
de schuur. Dit zouden we alleen nóóit 
gevonden hebben.
Na de handen geschud te hebben gingen 

we de schuur binnen. Daar stond de 
SM, naast een hydraulische krik waarop 
verticaal een paal stond die het dak van 
de schuur omhoog hield. We wisten niet 
wat we zagen. Het dak was letterlijk 
omhoog gekrikt. De schuur was inder-
daad oud, uit 1865 om precies te zijn. Op 
zich prachtig om te zien, maar we waren 
binnen niet echt op ons gemak vanwege 
een enigszins doorgezakt dak. Als ik het 
goed begrepen heb onttrok de eigenaar 
van de schuur zich aan zijn verplich-
tingen om de schuur in goede staat te 
houden. Ondertussen schijnt het euvel 
hersteld te zijn.
Maar goed, daar stond de SM dus. Een 
Brun scarabée, ontdaan van spatborden 
en interieur. Zo op het eerste gezicht 
een redelijk harde auto, echter na een 
uitgebreide inspectie bleek dat het linker 
achterscherm aan de onderzijde niet 
goed meer was. Maar goed, ik was toch 
wel erg geïnteresseerd geworden en we 
kwamen tot een deal. Wij zouden de 
motor verwijderen en daarna het casco 
meenemen.
We maakten de afspraak voor de za-
terdag de week erop. ’s Morgens vroeg 
togen wij met aanhanger richting Leus-
den. Toen we daar aankwamen was Ka-
rel er al. Na het charteren van een lokale 
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boer met trekker om onze weggezakte 
Citroën C8 uit de bagger van het wei-
land te trekken startten we met het ver-
wijderen van de motor van de SM. Dit 
valt toch altijd tegen hoor, zeker als een 
SM nagenoeg in zijn laagste stand staat. 
We hadden gedacht het wel op een za-
terdag te kunnen klaren, helaas zat het 
tegen en verplichtingen later die middag 
verhinderden dat we de SM ’s middags 
op konden laden. We besloten heel wijs 
om het klussen te stoppen. Haasten 
heeft geen zin en is niet leuk. Met Karel 
maakte we een nieuwe afspraak voor de 

volgende donderdag. 
Toen wij die donderdag het pad tussen 
de weilanden indoken wisten we niet 
wat we zagen. Daar stond, in het wei-
land voor de schuur een rode SM Cabri-
olet, omsingeld door tientallen koeien 
die de SM stonden af te likken. Karel 
had zijn handen vol om de beesten van 
zijn kostbare auto af te houden. Toen wij 
aan kwamen rijden maakten de koeien 
enigszins plaats voor ons en had Karel 
even rust.
Eenmaal in de schuur konden wij verder 
met de SM, het ritueel buiten herhaalde 
zich. Karel had zijn handen vol aan 
het wegjagen van de koeien, wij waren 
druk met de SM. Wát een avontuur 
weer. Maar het was nu snel gebeurd. 
De veerbollen die de vorige keer enorm 
hapten naar de baas kregen we nu in 
alle rust redelijk snel los. Hier had ik een 
mooi stuk gereedschap met een strop 
voor meegenomen. Veerbollen eruit, 
bezemstelen erin en opladen maar. Hoe 
herken je overigens een bezitter van een 
oude Citroën? Aan een bezem met veel 
te korte afgezaagde steel in de hoek. 
Althans, zo’n uitvoering hebben wij wel 
staan. De auto stond redelijk snel op de 
aanhanger. We hebben Karel de handen 
weer geschud, hem bedankt voor de 
deal en reden terug naar Woerden.
Momenteel staat de SM bij de plaatwer-
ker om de slechte plekken te herstellen. 
Totdat de SM klaar is heb ik even de tijd 
om te bedenken welke kleur de auto zal 
worden...
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Veenweg 60
7336 AG  Apeldoorn

telefoon: 055 - 542 18 07
www.minkehilgenberg.nl
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Brugdag

Op 5 november vond onze technische meeting bij de firma Vis-
scher in Culemborg plaats. Het bleek een groot succes, met een hoge 
opkomst! Het was dan ook een interessant onderwerp wat veel van 
onze leden en ook enkele leden van de duitse club duidelijk aan-
sprak. Bedankt Peter Derks voor dit boeiende verhaal en de duidelij-
ke uitleg! En natuurlijk ook Henk Visscher bedankt voor de gastvrije 
ontvangst.

foto’s Marc Hopmans en Jeroen van Tongeren

Technische Meeting  
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Datum: 26 november 2016
Plaats: Weybridge, Mercedes-
Benz World
Veilinghuis: Historics at Brook-
lands
Kavel: Citroën SM 1971, chassis 
no. 00SB1867, motor no. RUH 
3421
Bijzonderheden: carburateur, 
handgeschakeld, airco, 120.000 
kilometer, Edison Continental 
radio. Oorspronkelijk in Frankrijk 

geleverd en in 45 jaar tijd 3 eige-
naren gehad. Begin dit jaar naar 
Engeland gehaald en volgens de 
verkoper klaar om direct de weg 
op te gaan. Roestvrij, goed in de 
lak en voorzien van zwart leer. 
Motor en bak zouden zijn gere-
viseerd en het laatste onderhoud 
vond plaats bij Andrew Brodie. 
Compleet met onderhoudshisto-
rie van 1979 tot en met dit jaar. 
Geveild voor 40.500 euro. 

Eenmaal andermaal

Wie op zoek is naar een SM, heeft momenteel genoeg te kiezen. Een 
rondje struinen over het web levert een flink aanbod op aan diva’s in 
allerlei kleuren, uitvoeringen en – bovenal - prijsklassen. Ook bij de 
(online) veilingen was er de afgelopen maanden genoeg aanbod. No-
vember alleen was al goed voor 4 geveilde SM’s, waarbij de hoogste 
prijs werd betaald voor een grijze Amerikaan uit 1972: ruim 45.000 
euro. Tegelijkertijd was er een opvallende rol voor de grijze ex van 
de penningmeester van de Franse SM-club, die ruimschoots onder de 
geschatte opbrengst bleef. Zoals altijd zijn alle prijzen exclusief de 
veilingkosten van meestal 15%. 

door Sietse Beckers

SM’s onder de hamer (8)
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Datum: 16 november 2016
Plaats: Uithoorn, Classic & Sports 
Cars
Veilinghuis: BVA-auctions
Kavel: Citroën SM 1971
Bijzonderheden: carburateur, 
handgeschakeld, airco, grijs met 
bruin leder interieur, afgele-
zen kilometerstand: 33.461. Een 
bekende auto binnen de Franse 
SM-club, want de penningmeester 
van die club reed er 25 jaar lang 
in rond. De auto werd vorig jaar 
zomer naar Nederland gehaald en 
zou zich momenteel in een nette, 
rijdende staat bevinden. Geschat-
te opbrengst: tussen de 35.000 en 
42.000 euro. Tijdens de veiling 

zelf bleef het bieden echter steken 
op een ‘magere’ 22.250 euro. 

Datum: 29 november 2016
Plaats: internet
Veilinghuis: Bring a Trailer
Kavel: Citroën SM 1972
Bijzonderheden: 2,7 liter auto-
maat, airco, grijs met bruin leder 
interieur, 162.000 kilometer. 
Nieuw geleverd in 1973 in New 
Mexico, heeft deze dame lang van 
de zon kunnen genieten aan de 
Amerikaanse westkust. In 2001 
verwisselde ze het westen voor 
de oostkust, waar ze inmiddels 
bij haar zesde baasje verbleef. 
Die kocht haar een jaar geleden, 
maar besloot uiteindelijk toch op 
zoek te gaan naar een exemplaar 
met meer werk. De betreffende 
SM verkeert volgens de verkoper 
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namelijk in uitstekende staat. De 
onderhoudshistorie is bekend 
vanaf 1982, tot aan de laatste on-
derhoudsbeurt bij Dave Burnham 
Citroën in Delanson, New York. 
In 1997 werd de auto opnieuw ge-
spoten en in de afgelopen 15 jaar 
zijn er ongeveer 11.000 kilometers 
op de teller bijgezet. Een revisie 
van de motor of bak heeft nooit 
plaatsgevonden en er is altijd 
gebruik gemaakt van originele 
onderdelen. Simpelweg omdat 
de boel nou eenmaal altijd goed 
heeft gelopen, aldus de verkoper. 
Geveild voor ruim 45.000 euro. 

Datum: 21 november 2016
Plaats: internet
Veilinghuis: Catawiki
Kavel: Citroën SM 1971
Bijzonderheden: carburateur, 

handgeschakeld, airco, bruin le-
der interieur. In 1971 vervaardigd 
en in januari 1972 op naam gezet 
van een Italiaanse heer uit Genua. 
Deze hield de auto in bezit tot aan 
zijn dood. In 2003 vond er groot 
technisch onderhoud plaats, zo 
blijkt uit de, deels op notitieblaad-
jes gekrabbelde, documentatie. 
Meest in het oog springend is 
wellicht het vernieuwde interieur. 
De zoon van de oorspronkelijke 

eigenaar besloot de SM uitein-
delijk te veilen, waarmee deze 
dame voor het eerst in 45 jaar van 
familie is gewisseld. De nieuwe 
eigenaar betaalde er 41.500 euro 
voor. 

Datum: 3 september 2016
Plaats: Beaulieu, National Motor 
Museum
Veilinghuis: Bonhams
Kavel: Citroën SM 1971, chassis 
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no. 00SB6121
Bijzonderheden: carburateur, 
handgeschakeld, groen met bruin 
leder interieur, 123,000 kilome-
ter. Na levering in Amerika en 
een verblijf van enkele jaren in 
het Auburn, Cord, Duesenberg 
Automobile Museum in Indiana, 
kwam deze dame in 1981 naar 
Europa waar ze zich op het eiland 

Man vestigde. In Groot-Brittannië 
werden onder meer de kleppen, 
ontsteking en hydrauliek aange-
pakt en maakte de Amerikaanse 
neus plaats voor een Europees 
aangezicht. Ook de airco werd 
vervangen, maar door een ge-
brek aan faciliteiten op Man heeft 
nog niemand die aan de praat 
gekregen. De laatste jaren droog 
gestald en regelmatig uitgelaten. 
Voor net iets meer dan 20.000 
euro van eigenaar gewisseld. 
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Voor de meeste zaken kun je 
gelukkig gewoon terecht bij de 
bekende specialisten in Neder-
land en soms daarbuiten. Gemak-
kelijk ook, want alles staat in de 
webshop en wordt keurig thuis 
afgeleverd. Het blijft leuk zo’n 
snoepwinkel en je koopt altijd 
meer dan je van te voren gedacht 
had. Zoals dat uiteraard ook de 
bedoeling is.
Maar er is nog een optie: ons 
eigen magazijn. Dat wil zeggen, 
het gezamenlijke magazijn van de 
Duitse en Nederlandse SM-club.
Op de website van de Duitse club 
staat een complete onderdelen-
lijst met de originele nummers 
zoals die in het onderdelenboek 
worden gehanteerd (http://www.
citroensmclub.de/files/Teileliste-
D11042016.pdf). Let wel: deze lijst 

is in het Duits. Spreek je dit niet 
vloeiend en wil je zeker weten dat 
je de goede onderdelen te pak-

ken hebt, maak dan van Google 
Translate je beste vriend. Met het 
originele onderdelenhandboek 
ernaast zouden de zelfsleutelaars 
een heel eind moeten komen. Dit 
valt of staat uiteraard nog wel 
met de ervaring van de doe-het-
zelver...
Op de Duitse website staat ook de 
bestelprocedure beschreven, want 
onderdelen bestellen via het club-

Naarmate de SM ouder wordt, is er bij regelmatig gebruik ook meer 
behoefte aan reparatie of vervanging. En zie maar eens aan goede 
onderdelen te komen. Voor de zelfsleutelaars onder ons kan dit 
soms lastig zijn. Sommige onderdelen zijn niet meer zo eenvoudig te 
vinden en dan is een creatieve aanpak vereist.

door Han Geisler

Pièces de réparation  
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magazijn gaat nog niet via een 
webwinkel. Bestellen doe je ge-
heel zoals dat in de jaren 70 ging: 
met een bestelformulier. Betaling 
is vooruit en verzending gaat via 
DHL. Magazijnmeester Martin 
Juschkus heeft een magazijn in de 
buurt van Bingen am Rhein.
Aan dat magazijn worden steeds 

nieuwe onderdelen toegevoegd. 
Van het voorjaar zijn dat de 
glace de phares (onderdelenboek 
5-541/I), ofwel de glazen die voor 
de koplampen zitten. In dit geval 
zijn ze weliswaar van kunststof, 
maar volgens de Duitse club zijn 
ze niet van echt te onderscheiden. 
Ze kunnen als set, maar ook los 
gekocht worden.
Verder zijn bij het magazijn ook 
de bouten van de primaire ket-

tingspanner (mocht je die nog 
hebben, sommige rijders hebben 
een hydraulische spanner) te ver-
krijgen onder nummer 5 405 714. 
Bij het aandraaien willen deze 
bouten nog wel eens breken. Las-
tig te verkrijgen, want het is een 
TH 1/4” x 44,4 bout. Het maga-
zijn bevat daarnaast vele andere 
onderdelen, zoals de stootrubbers 
van de voorbumper (de middelste 
is in productie) en zelfs nokkenas-
sen en plaatdelen.
Zoals gezegd komen er regelma-
tig nieuwe onderdelen bij die zijn 
ontwikkeld of door fabrikanten 
worden aangeboden. Is er weer 
iets nieuws, dan lees je dat voort-
aan in deze rubriek. Houd dus 
vooral de volgende edities van 
SublieM in de gaten!
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Salut Membres

Camille van den Akker reed in 
het verleden al meerdere keren 
Citroën, maar de SM ontbreekt 
nog op zijn lijstje. Daar moet 
verandering in komen en samen 
met zijn vader is hij zich rus-
tig aan het oriënteren, zodat er 
hopelijk binnen nu en een paar 
jaar een eigen SM voor de deur 
staat. Een van de eerste stappen 
in dat proces is het lidmaatschap 
van onze club. Camille, welkom!

door Sietse Beckers

Camille van den Akker (47)

Ik woon in Den Bosch en ben in 
het dagelijks leven ontwerper in 
de breedste zin van het woord. 
Van grafisch tot ruimtelijk tot 
industrieel. Dat komt door een 
toevallige samenloop van om-
standigheden. Van kinds af aan 
wilde ik architect worden. Dit 
kwam waarschijnlijk voort uit 
de tijd dat ik op de lagere school 
zat en mijn vader de avondoplei-
ding tot architect volgde. Omdat 
mijn havo niet lukte, ben ik naar 
de MTS Sint Lucas in Boxtel 
gegaan. Daar deed ik de oplei-
ding reclame en standbouw. 
Aansluitend kwam ik terecht 
op de Design Academy Eind-
hoven, afdeling mobiliteit. Op 
deze afdeling leerde ik het vak 
van industrieel ontwerper voor 
de automotive industrie. Twee 
teamprojecten uit die tijd spron-
gen eruit. In 1995 een studiemo-
del dat op de AutoRAI stond en 
in 1996 een strandzeilwagen die 
we ook daadwerkelijk gebouwd 

hebben. 
Na de opleiding heb ik nog een 
half jaar op de ontwerpafde-
ling van DAF Trucks gewerkt en 
ben toen voor mezelf begonnen. 
Met mijn ontwerpbureau heb ik 
vooral veel interieurs, standbouw 
en grafische vormgeving gedaan. 
Daarnaast deed ik ook projec-
ten voor Donkervoort en Dakar 
(buggy’s op een Land Rover-
onderstel). De laatste vijftien jaar 
heb ik gewerkt als ontwerper/pro-
jectleider voor een grote project-
inrichter. Sinds ruim een jaar ben 
ik werkzoekende, maar tegelijker-
tijd bekijk ik ook de mogelijkhe-
den om samen met twee anderen 
een ontwerpstudio te beginnen. 

Wat Citroëns betreft heb ik al het 
een en ander in bezit gehad. De 
eerste was een CX 2500 GTI uit 
1985. Met chromen bumpers. Die 
heb ik van 1995 tot en met 1998 
gereden. Daarna volgde twee 
jaar lang een Citroën Visa, die ik 
deelde met een vriend. De verde-
re gegevens daarvan weet ik he-

laas niet meer. Van 2000 tot 2005 
stond er een DS 21 Pallas uit 
1968 voor de deur. En of dat een 
originele Pallas was! Ik mocht 
deze auto privé gebruiken van 
mijn werkgever en hoefde alleen 
zelf de benzine te betalen. Mijn 
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zus heeft deze auto in 2000 nog 
als trouwauto gebruikt. Na de 
Pallas heb ik vanuit mijn werk 
tien jaar lang een Land Rover 
Defender 90 gereden. Iets heel 

anders, maar ik kan het spar-
taanse wel waarderen. Oh, en 
sinds 2001 maak ik ook gebruik 
van de kleine Peugeots van 
Greenwheels. Deelauto’s dus. 
Dit kan ik iedereen die een oldti-
mer als dagelijks vervoer ge-
bruikt, aanraden als reserveauto. 
Mocht de oldtimer het net niet 
doen als je hem nodig hebt en je 
woont in een grotere stad, dan 
heb je een reserveauto om de 
hoek voor 15 euro per maand.

Mijn eerste echte ervaring met 
een Citroën SM was tijdens 
onze vakantie in 1978 te Royan 
in Frankrijk. Mijn ouders had-

den een Citroën GS 1200 Break 
en kregen tijdens deze vakantie 
autoproblemen. Voor een aantal 
dagen mocht mijn vader een SM 
als leenauto van de Citroën-ga-

rage gebruiken. Gewoon gaaf. Ik 
vind het een geweldige wagen en 
mijn bewondering ervoor groeit 

nog steeds. Zelf heb ik nog geen 
SM, maar ik wil er binnen nu en 
een paar jaar wel een samen met 
mijn vader aanschaffen. Mijn 
vader en ik hebben altijd al een 
gezamenlijke voorliefde voor 
Citroën en andere oudere Franse 
auto’s gehad. Ik vind het ontzet-
tend leuk om dit met mijn vader 
– hij 71 en ik 47 jaar – gezamen-
lijk op te pakken. Misschien dat 
we voor in de tussentijd een 
Peugeot 504 (sedan of coupe) 
aanschaffen om alvast samen 
bezig te zijn. Wat de SM betreft 
zou ik graag met mijn vader 
de kleine dingen willen doen, 
maar verder is een garage toch 
het eerste waar ik aan denk wat 
sleutelwerk betreft. Bij mij om 
de hoek in Beneden-Leeuwen zit 
een erg goede garage, begreep ik 
al van velen. 
Ik verwacht binnen de club 
een gezellige en actieve groep 
mensen te treffen, waarbij ik ook 
nog heel veel kan leren over de 
Citroën SM. De eerste tijd zal ik 
vooral rondkijken, maar de kans 
is groot dat ik in de nabije toe-
komst een actief lid zal zijn. Dat 
heb ik altijd wel in me gehad. Zo 
ben ik nu actief bij diverse orga-
nisaties, zoals gehandicapten-
sport, D66 en culturele organi-
saties in ’s-Hertogenbosch. Jullie 
gaan me dan ook zeker weten 
zien bij toekomstige bijeenkom-
sten.
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Daarvoor heb ik mijn licht opgestoken 
bij Vincent Heijnsdijk van Heijnsdijk 
Electric Cars in Bleskensgraaf. Dit is het 
bedrijf waar Henk Reins de onderdelen 

heeft gekocht voor zijn project. Ik be-
zocht Vincent eind oktober samen met 
Nard van der Meer en zijn vriend Peter 
Jaeger, werkzaam als Development En-

In het vorige nummer van SublieM deed ik verslag van mijn bezoek aan Henk 
Reins en zijn elektrische DS. Dit als verkenning van het concept SM Electrique. 
In dit nummer geef ik meer inzicht in de componenten die nodig zijn voor een 
conversie van fossiel naar elektrisch. En ik kom tot een conclusie.

door Marco van der Noordaa

La SM Electrique

Het vervolg
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gineer bij TE Connectivity. Beide net als 
ik nieuwsgierig naar het concept van de 
elektrische SM.
Vincent ontving ons hartelijk in zijn 
werkplaats op een bedrijventerrein in 
Bleskensgraaf. Alhoewel hij zelf geen 
inbouw verzorgt, stonden er wel twee 
elektrische Smarts. En verder accu’s, 
elektromotoren, kabels en meetappara-
tuur. Vincent is van huis uit werktuig-
bouwkundige en nu voor deel van zijn 
tijd leverancier van ombouwkits voor 
elektrische voertuigen. Vincent begon 
met een uitleg over de beschikbare ac-
cutypes. Hij had drie soorten op tafel 
liggen. Als eerste het type dat Henk 
gebruikt heeft voor zijn DS. Dat zijn 
lithiumijzercellen, ongeveer zo groot als 
twee bakstenen op elkaar. Op de foto 
te herkennen aan de gele kleur. Voor-

deel: heel veilig (zonder brandgevaar te 
doorboren) en vaak oplaadbaar. En de 
voordeligste optie, ofschoon nog steeds 
zo’n 250 euro per cel exclusief BTW. 

Dan zijn er de accu’s die Tesla gebruikt. 
Die zijn eruit als de accu’s in een lap-
top en daarin zitten circa 20 batterijen 
model AA, maar dan een maatje groter. 
Volgens Vincent liggen er in een Tesla 
9.800 van deze batterijen. Ze zijn krach-
tiger dan de lithiumijzercellen, maar 
ook 10 procent duurder. Nadeel: risico 
van oververhitting en brandgevaar bij 
penetratie. Dan is er nog een derde optie 
waarbij de cellen bestaan uit platte zak-
jes van metaalfolie, ongeveer 20 x 20 cm. 
Die zakjes moeten natuurlijk in een ste-
vige omhulsel worden ondergebracht. 
Voordeel: lichtgewicht en compact. 
Nadeel: duurste variant beschikbaar en 
kwetsbaar. Ze worden al wel gebruikt 
door bijvoorbeeld Renault. We zijn het 
met elkaar eens dat de lithiumijzercel-
len voor de SM ook het meest geschikt 
zouden zijn. Veilig en het voordeligst. 
Het probleem is wel dat er veel van 
nodig zijn om de SM met behoud van 
het sportieve karakter een acceptabele 
actieradius te geven. En dan bedoel ik: 
minimaal 250 kilometer. Vincent rekent 
snel uit dat je dan uitkomt op een totaal 
gewicht van rond de 900 kilo aan cellen. 
En een investering van circa 15.000 euro 
exclusief BTW, alleen voor de cellen.

Dan de elektromotor. Vincent werkt met 
wisselstroommotoren van het Italiaanse 
Fimea. Daarmee heeft hij goede ervarin-
gen. Ze worden op maat voor hem ge-
produceerd en ze zijn er in verscheidene 
vermogens. Voor de SM adviseert hij 
90 kW. Die motor zorgt voor een prima 
koppel en ook voldoende prestaties op 
kruissnelheid. Hoe dan ook: de motor is 
het probleem niet, want sterk, betrouw-
baar, simpel, bewezen techniek, stil en 
betaalbaar. In dit geval circa 4.000 euro 
exclusief BTW.
Over het koppelen van de motor aan de 
aandrijflijn hebben we lang gesproken. 
Henk heeft de versnellingsbak laten 
zitten en rijdt voornamelijk in de 4e 
versnelling. Het koppel is zodanig dat 
schakelen overbodig is en de motor kan 
ook niet afslaan. Nard zou het anders 
willen oplossen. Bijvoorbeeld met een 
aangepaste bak waaruit alles is verwij-
derd wat niet meer nodig is. Goed idee, 
maar het vergt nog wat denkwerk.
Dan zijn er nog twee belangrijke com-
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ponenten. Ten eerste het Battery Ma-
nagement System (BMS). Dit essentiële 
systeem zorgt ervoor dat het laden en 
ontladen beheerst verloopt en dat een 
eventuele zwakke cel de boel niet in het 
honderd laat lopen. Daarnaast is er een 
controller nodig voor het aansturen van 
de elektromotor. En natuurlijk ook nog 
een lader die ingebouwd wordt in de 
auto, waaraan dan de laadkabel gemon-
teerd wordt. Ik sla nu nog wat compo-
nenten over; wie het precies wil weten 
verwijs ik graag naar Vincent Heijnsdijk 
of zijn website www.he-cars.com.
Na de heldere uiteenzetting van Vincent 
werd ons duidelijk dat het elektrisch 
aandrijven van een SM absoluut geen 
probleem is. Sterker nog, het zal leiden 
tot een sportauto die alle SMs eruit trekt 
en de meeste andere sportauto’s ook. 
En dat op een stille manier en zonder 
CO2 en andere schadelijke gassen uit te 
stoten. Ter plekke natuurlijk. Bij opladen 
met duurzame energie wordt het mili-
eutechnisch zelfs een Schone Maserati 
(zonder Maserati dan). Echter, de achil-
leshiel blijven de accu’s. Onze conclusie 
na het verhaal van Vincent: wie het 
karakter van de SM wil behouden in 
combinatie met een enigszins acceptabe-
le actieradius moet zoveel accu’s inbou-
wen dat redelijke gewichts- en financiële 
kaders overschreden worden. Hoe graag 
we het ook willen: het is blijkbaar nog te 

vroeg. Er zullen nog één of twee door-
braken nodig zijn op accugebied om het 
een haalbare kaart te maken. Zie ook 
elders op deze pagina’s voor een visie 
op ontwikkelingen in acculand door 
Peter Jaeger.
Wie toch een klassieker wil ombouwen 
naar elektrisch zal een lichter model 
moeten gebruiken als basis. Dan is 
het ook makkelijker om in de buurt te 
blijven van de oorspronkelijke prestaties 
met als gevolg minder accu’s. Tenzij 
de actieradius boven de 150 km moet 
komen, want dan zit je ook bij een lichte 
auto aan extra accu’s vast. En goedkoop 
is het sowieso nog niet, want de stuks-
prijs van de accu’s is simpelweg nog 
hoog. Maar ik blijf hopen en heb voor de 
zekerheid alvast een Ami 6 Break aange-
schaft. Wat een leuke auto is dat! Voor-
lopig nog even met die heerlijk prut-
telende 600cc de weg op, maar ik blijf 
de ontwikkelingen nauwgezet volgen. 
De verbrandingsmotor gaat verdwijnen, 
dat is zeker. En met betere, duurzaam 
geproduceerde (en ontmantelde) accu’s, 
opgeladen met duurzame energie gaan 
we een mooie, snelle en comfortabele 
toekomst tegemoet.

Met dank aan Peter Jaeger en Vincent 
Heijnsdijk voor hun bijdrages aan deze 
SublieM.
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De door Marco beschreven lithi-
umijzercellen zijn gebaseerd op 
Lithiumijzer fosfaatchemie en zijn 
bekend als ‘LFP batteries’ in het 
Engels. Je kan deze technologie 
terugvinden in de rechter boven-
hoek van de grafiek als ‘PliON’. 
Linksonder zien we de aloude 
Loodaccu, en andere inmiddels 
verouderde batterij types als Nik-
kel-Cadmium en Nikkel-Metaal-
Hybride. Allemaal te zwaar voor 
gebruik in een elektrische auto. 
Gewoon te weinig capaciteit per 
kilogram. Lithiumijzercellen zijn 
zeer robuuste en gangbare bat-
terijen. Gemakkelijk toepasbaar 
dus. Maar wil je licht en compact 
bouwen, dan is op dit moment Li-

ion de betere technologie. 
Beeld: [Opslagcapaciteit] – lage 
resolutie, maar niet beter beschik-
baar
Daarom zie je Li-ion in mobiele 
telefoons en heeft Tesla gekozen 
voor Li-Ion in de model S. Maar 
helaas daar zit wel een keerzijde 
aan, namelijk prijs en veiligheid. 
Batterijmanagement, met name 
bij het snelladen van een Li-ion 
cel is namelijk een heel precies 
werkje. Heb je dit niet goed voor 
elkaar, dan kan de boel zelfs 
ploffen. We kennen inmiddels de 
verhalen van de Samsung Note 7 
smartphones. Dit kun je allemaal 
opvangen met een goed BMS en 
een veilige ‘verpakking’, maar 

dan blijft er nog dat prijskaartje. 
Voor zelfbouwprojecten is op dit 
moment een Lithiumijzercel dus 
een goede keuze.
Nu is de verwachting dat door 
massaproductie de prijs per 
KiloWattuur  omlaag zal gaan. Er 
wordt flink in nieuwe fabrieken 
geinvesteerd, want niet alleen 
elektrische auto’s vragen om bat-
terijen. Er is tevens een ontwikke-
ling gaande waardoor wij straks 
in onze eigen woning een accu-
pakket kunnen gaan plaatsen om 
zonne-energie op te slaan, of dure 
pieken in elektriciteits prijs af te 
vangen (de prijs kan gaan varië-
ren over het verloop van de dag). 
De huidige batterijmoduleprijs 
zou van 500,- naar 200,- euro/
KWh kunnen gaan (kostprijs). Dit 
blijft echter koffiedik kijken.
Beeld: [Li-ion battery pack cost] 
– lage resolutie, maar niet beter 
beschikbaar
Het lijkt erop dat de echte daling 

Batterijen zijn er in vele soorten en maten. Van de ons bekende AA 
Penlite en de oude loodaccu, tot die ellendige smartphonebatterij die 
al weer leeg is.

door Peter Jaeger

Ontwikkelingen in acculand  
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al heeft plaatsgevonden en de 
verdere prijsdaling maar geleide-
lijk zal verlopen.
De prijsontwikkeling is ook nog 
eens van erg veel factoren af-
hankelijk. Bijvoorbeeld onrust in 
de wereld en de invloed ervan 
op grondstofprijzen, maar er is 
vooral een zeer sterke afhanke-
lijkheid van de snelheid waarmee 
wordt opgeschaald naar echte 
massaproductie. Eigenlijk gaan 
de ontwikkelingen snel, maar 
toch minder snel dan verwacht.
Dan nog het vraagstuk van het 
opladen en met name het snel-
laden. Een fast charge van een 
20kWh batterij in 10 minuten be-
tekent een vermogen van 120kW 
= 300A x 400V. Dat zijn zeer seri-
euze vermogens! 
Kijken we wat verder in de 
toekomst, dan zal de batterijon-
twikkeling gaan profiteren van 
nieuwe nanomaterialen die nu in 
het diverse laboratoria ontwik-
keld worden. Tevens wordt op 
universiteiten gewerkt aan het 
aanpassen van technieken die 
gebruikt worden voor de chip-

productie om de capaciteit van 
batterijen met sprongen te laten 
toenemen. Denk aan een soort 
supercondensatoren. Ook erg 
handig voor het tijdelijk opslaan 
van (rem-) energie. Dit is echter 
nog voornamelijk researchwerk 
en staat nog heel ver af van mas-
saproductie. Er wordt wel al mee 
geëxperimenteerd in de Formule-
E racerij.

Tot slot nog even die heel andere 
technologie: brandstofcellen. 
Oftewel alcohol, waterstof of 
een andere brandstof omzetten 
in elektriciteit. Dan heb je alleen 
een soort miniatuur chemisch 
fabriekje nodig, maar ook die ont-
wikkelingen staan niet stil. Er zijn 
mensen die voorspellen dat daar 
de toekomst ligt. Je kan dan in 
ieder geval weer ouderwets snel 
je tank vol gooien!
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Voor de meeste SM-rijders een bekende brochure. Waarschijnlijk de meest gang-
bare en meest gedrukte. Deze is uit juli 1974 en betreft alleen de injectie model-
len. Althans daar gaat de technische beschrijving over. 20 pagina’s dik en voor-
zien van geweldige foto’s.

door Jeroen van Tongeren

Oud papier

Bekend en bemind
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CitroExpert wordt 20!

Wat eind 1996 begon als een voorzich-
tig experiment, heeft zich twintig jaar 
later ten volle bewezen: het 100%-Ci-
troënmagazine CitroExpert. Om het 
maar op zijn Frans te zeggen: la réfé-
rence Citroën!

Een geslaagde combinatie van alles wat 
met het iconische merk te maken heeft. 
Elke twee maanden -intussen 120 num-
mers- weer een even interessant als 
gevarieerd aanbod van artikelen: res-
tauratieverslagen, typebeschrijvingen, 
reportages, historische stukken, ... Van 
het eerste Type A via Traction, 2cv, DS, 
HY, SM alsmede talloze andere old- & 
youngtimers tot aan het huidige aanbod, 
opgesplitst in de merken Citroën en DS. 
Maar ook de verzamelaar van alles daar 
omheen wordt niet vergeten - minia-
turen, boeken en postzegels, mits van 
de double chevron voorzien natuurlijk. 
Een collectie bladen die samen met de 
overige publicaties van deze uitgever 
in totaal een kleine 13.000 pagina’s 
(!) leesvoer voor de CitroEnthousiast 
oplevert. En het goede nieuws is dat ze 
nog lang niet van plan zijn om hiermee 

te stoppen, sterker nog: 
de stapel artikelen-in-
wording lijkt alleen nog 
maar te groeien. 
Voldoende redenen dus 
om telkens weer het 
geschatte aantal van 
10.000 lezers ‘all-over-
the-world’ te plezie-
ren. Want al bevindt 
het merendeel van de 
abonnees en losse-
nummer-kopers 
zich in de Benelux, 
op elk werelddeel 
worden liefhebbers bereikt! 
Liefhebbers die soms alleen maar de 
plaatjes kijken, maar er zijn er ook die 
met behulp van Google-translate of een 
woordenboek CitroExpert woord voor 
woord uitpluizen.
Mocht u nog geen vaste lezer van 
CitroExpert zijn, ga dan naar www.ci-
troexpert.nl of loopt binnen bij de beter 
gesorteerde kiosk (in NL én BE). Of kijk 
nog even in de goodybag van de afgelo-
pen ICCCR, waarin een combinatie-uit-
gave van CitroExpert/ICCCR-catalogus 
zat. 
Bienvenue chez CitroExpert!
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