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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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De vaart zit er weer in dit clubseizoen! 
We hebben inmiddels een setje super 
geslaagde evenementen achter de rug. 
Het samenzijn met de Maserati-club 
was erg leuk en leverde op dat we graag 
nog eens iets samen willen doen. De 
opkomst was groots en iedereen heeft 
genoten, niet alleen van het samenzijn, 
maar ook van hetgeen werd opgestoken 
bij de dynosessies. En dan CitroMobile, 
dat was ook meer dan leuk. We hebben 
de afgelopen jaren een routine opge-
bouwd. Die bestaat uit het misbruiken 
van de gelegenheid om ontmoetings-
plaats voor leden te zijn met een borrel 
en aansluitende barbecue. Het thema 
van CitroMobile laten we daarbij voor 
wat het is. Steeds staat er een frisse auto 
op de stand. De barbecue begon 2 jaar 
geleden met ongeveer 15 man, enkel de 
standbemanning. Vorig jaar was het iets 
minder dan het dubbele. Dit jaar schoof 
ongeveer 35 man aan! Volgend jaar zul-
len het er waarschijnlijk nog meer zijn. 
Het praat zich door. Wat betreft evene-
menten hebben we ook nog een onze 
zomertoer met barbecue in het verschiet. 
Luco en Wouter, met ondersteuning 
van Rob, zijn bezig hier weer wat moois 
van te maken. Enkele ervaringen uit het 
verleden bieden garantie voor de toe-
komst. Dit is er zo één. Sinds de mannen 
de zomertoer voor hun rekening nemen, 
wordt het jaarlijkse dagje SM’s uitlaten 
hogelijk gewaardeerd door de deelne-
mers en steevast goed bezocht. Dit jaar 
vindt het evenement plaats rondom het 
voormalige Sanatorium Zonnestraal 
dat de beroemde Nederlandse architect 
Duiker heeft ontworpen. 

Nog steeds is er geen reden op de lau-
weren te rusten. Gebleken is dat het niet 
vanzelf gaat allemaal. Als er even wat 
minder aandacht voor de mailings is, 
vertaalt zich dat in de opkomst. Geluk-
kig heeft onze digitale clubsecretaresse 
Suzanne Mirable meestal voldoende puf 
en inspiratie om de mailings te maken. 
Meestal, want een aantal keer, zoals 
voor de laatste ALV, is het erbij inge-
schoten. De puf bij mij is overigens wel 
een issue geweest. Daarom zijn Sietse 
Beckers en Hans Wortman gevraagd het 
bestuur te komen versterken. 

Dan een persoonlijke noot op het gebied 
van de S-Mobiliteit. Sinds de restauratie 
heb ik er al weer 23.000 km opzitten, 
waarvan 8.000 sinds de winterstop. Zulk 
intensief gebruik brengt alle zwakke 
plekken naar boven. Waar andere men-
sen nog wel eens mazzel hebben dat niet 
gereviseerde onderdelen heel blijven, 
heb ik de pech dat ze kapot gaan. Een 
mooi voorbeeld zijn de kettingen. Die 
waren nog nieuw, hergebruikt van de 
eerste ‘revisie’ waar niet mee was gere-
den. Enkel op een bok gedraaid. Geen 
reden nieuwe kettingen in de motor te 
knopen, zou je zeggen. Welnu, ze zijn 
gaan rekken. De aanstaande winter staat 
me dus weer een uitgebreide klus te 
wachten. De laatste hoop ik. De positie-
ve kant van het verhaal is dat werkelijk 
alles aan mijn SM is herzien. Vanwege 
een klus in Amsterdam zal de vaart wat 
uit de oplopende kilometrage gaan. 
Filerijden is niks met een SM. Ik ga de 
aanstaande tijd lekker treinen. Nou ja, 
lekker.....

Zo dat was het weer. Ik wens je veel 
leesplezier en veel mooie kilometers de 
aanstaande zomer! 

Robin Visser

Beste diva-vrienden
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Oproep aan leden opgave juist E-mailadres
Het is gebleken dat wij van een aantal leden geen (juist) 
e-mailadres (meer) hebben. Vandaar de oproep aan onze leden 
om (ook al heeft u in het verleden uw e-mailadres al eens opge-
geven) uw juiste e-mailadres te bevestigen, of op te geven bij het 
secretariaat, zodat wij ook in dat opzicht ons ledenbestand weer 
up-to-date kunnen brengen.
Stuurt u daarom s.v.p. een e-mailbericht met daarin uw naam en 
adres aan de ledenadministratie: suzannemirable@gmail.com

Annonces op de site 
van de Franse club
Op zoek naar een SM of onder-
delen aangeboden door particu-
lieren? Kijk dan ook eens op de 
pagina met annonces met onze 
Franse zusterclub. Daar staat nu 
bijvoorbeeld een prachtige SM te 
koop uit 1971 met maar 70.000 km 
op de teller (zie foto). En ook nog 
één met maar 47.000 km. Meer 
info: http://www.smclubdefrance.
org/petites-annonces

Kent u de Franse 
marktplaats al?
Voor velen waarschijnlijk al 
bekend om te zoeken naar Frans 
aanbod van auto’s en veel meer, 
maar zo niet: snuffel eens rond 
op www.leboncoin.fr. Dit is het 
equivalent van Marktplaats in 
Nederland. Tip: zoek niet meteen 
vanaf de homepage, maar ga eerst 
naar OFFRES. Op die pagina kun 
je het locatiefilter instellen op 
Toute la France. Op het moment 
van schrijven van dit item staan 

er 14 SM’s te koop op Leboncoin. 
Het loont de moeite, ofschoon 
de Fransen inmiddels ook weten 
dat je aardig wat kunt vragen 
voor een SM. Gelukkig staan er 
nog veel meer Citroëns op deze 
site (waarschuwing: het kan laat 
worden).

Nieuwe voorzitter 
Duitse club
Onze Duitse zusterclub heeft 
een nieuwe voorzitter: Johannes 
Doms uit Pfaffenhofen (Beieren). 
Johannes heeft naast zijn SM nog 
een mooie collectie andere Franse 
voertuigen. Daarover is in 2013 
een aflevering van Garagengold 
uitgezonden: ‘Johannes Dom ist 
fasziniert von französischen Au-
tos und besitzt elf alte und neue 

Schätze. 
Schon früh 
entwickelte 
sich seine 
Liebe zu den 
Citroens. 
Das Erlebnis 
die berühm-
te Göttin, 

einen Citroen DS, zu fahren, ließ 
ihn nicht mehr los. Bis heute ist er 
begeistert von der zuverlässigen 
Technik der Autos mit französi-
scher Herkunft. In dieser Folge 
Garagengold gibt er uns einen 
Einblick in seine Auto-Welt.’ 
Helaas niet online te bekijken in 
Nederland. Hopelijk gaan we 
Johannes tegenkomen op evene-
menten.

L’Aventure neemt 
NéoRétro over
L’Aventure Peugeot - Citroën 
- DS, de ‘geprivatiseerde’ histo-
rische tak van het PSA-concern 
waar het Conservatoire nu onder 
valt, heeft half april de in o.a. 
2CV- en Tractiononderdelen ge-
specialiseerde firma NéoRétro uit 
Limoges overgenomen.
L’Aventure had al een beperkt 
aanbod van Peugeot-onderdelen, 
maar op deze manier wil men een 
stevige plek in de markt krijgen. 
Niet alleen om inkomen mee te 
genereren, maar ook om te zor-
gen dat het rijdend erfgoed van 
de drie merken -bij elkaar zo’n 

Snelle Mededelingen
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800.000 pre-1985-voertuigen in 
Frankrijk alleen al- ook daadwer-
kelijk op de weg kan blijven. Wie 
weet blijft het niet alleen bij 2CV- 
en Tractiononderdelen en gaat er 
op SM-gebied ook iets gebeuren.

Nieuwe RVS sier-
stukken voor uitlaat
Op Citromobile heeft garage 
Citrosars een nieuw product 
geïntroduceerd: een set uitlaat-
sierstukken gemaakt uit één stuk 
RVS, passend op de einddemper. 
De sierstukken zijn gemaakt door 
middel van hydrovormen en heb-
ben dus geen lasnaad. Citrosars 
vindt het ‘zelfs beter geprodu-
ceerd dan het originele product’. 
Prijs: 223,85 euro. Zie www.
citrosars.nl.

VI-special voetballers 
en hun auto’s
In april is de speciale uitgave 
Toys for Boys verschenen van 
Voetbal International. Boordevol 
met verhalen en mooie plaatjes 

over voetballers en hun favoriete 
auto’s door de tijden heen. Met 
een uitgebreid artikel over de 
SM van Cruijff, waarvoor onder 
andere Theo van der Laan (ken-
ner van de Nederlandse SM’s) en 
Derk-Jan van der Velde (voorma-
lig eigenaar van de 06-54-UD) zijn 
geïnterviewd. Het hele blad van 
ruim 150 pagina’s is zeer lezens-
waardig en nog voor 8,99 euro te 
koop in de kiosk of via de VI-
webshop (www.vi-kleding.nl).

SM in de Media
Chevronnés nr.23 van mei-juni 
2017 besteedt aandacht aan de 
ELV en CitroScopie nr.59 van 

mei-juni 2017 heeft Robert Opron 
geïnterviewd. Beide artikel zijn 
het lezen waard, de tijdschriften 
zijn bij de Franse kiosken nog te 
koop. Ook vanuit nederland is 
het mogelijk een abonnement te 
nemen.

Evenementen
24 juni BBQ-rit Citroën SM Club Nederland te Hilversum
4 - 6 augustus 12e Classic Days Schloss Dyck te Jüchen Duitsland
6 augustus 12e Franse Auto Dag, Club France te Culemborg
8 - 10 september Goodwood Revival, Citroën SM Club Nederland
10 september Schuermansuitstap, DS-SM Club Belgium
13 - 15 oktober Citytrip Citroën SM Club Nederland

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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Het is 6 uur ‘s ochtends en ik sta nerveus 
mijn tanden te poetsen. De uren ervoor 
heb ik vooral naar het plafond liggen 
staren. Na lang wachten is vandaag 
de dag dat we bij een SM gaan kijken 
waarvan ik de foto’s al helemaal grijs 
heb geloerd. 1972, injectie, vert argenté, 
bruin lederen interieur. Eigendom van 
een wijnboer in een plaatsje een uur ten 

oosten van Lyon. Dat betekent dus vlie-
gen. Om 7 uur trek ik de deur achter me 
dicht, op naar Schiphol.

Drie maanden daarvoor kom ik de 
SM voor het eerst tegen op internet. 
Een aantal kanshebbers hebben op dat 
moment de revue al gepasseerd. Een 
goudkleurige in België, een blauwe 

Sommige herinneringen blijven je altijd helder bij. Zoals de dag dat ik als 12-jari-
ge jongen met mijn vader afrees naar een groot evenement voor klassieke Engelse 
auto’s in Valkenswaard. Ingesteld op een dag vol Britse schonen, stond ik op het 
parkeerterrein plots oog in oog met een donkerblauwe SM. De Jaguars, MG’s en 
Austins er omheen vielen in het niets. Wát een auto. Mijn vader, een groot lief-
hebber van Engelse klassiekers, vond het maar zo zo. Maar ik was verkocht en 
beloofde mezelf: als ik later groot ben, rijd ik een SM. 22 jaar heeft het daarna 
nog geduurd, maar eindelijk is die jongensdroom uitgekomen.   

door Sietse Beckers

Jongensdroom

Einde van een zoektocht
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nabij Parijs en een heuse rood/zwarte 
in Noord-Frankrijk. Alle drie vallen ze 
af, mede dankzij de kritische blik van 
meereizende clubleden. Ondanks dat ik 
dagelijks zoek, heb ik dit groene exem-
plaar kennelijk al een paar keer over 
het hoofd gezien. Stom. De combinatie 
groen met bruin leer spreekt me direct 
aan en met hulp vanuit de club wordt er 
contact gezocht met de Franse eigenaar. 
Die blijkt midden in het plukseizoen te 
zitten en heeft weinig tijd. De foto’s die 
hij stuurt zijn echter een mooi zoethou-
dertje. Detailfoto’s uit alle hoeken tonen 
een goed onderhouden auto, mooi in de 
lak en volgens de verkoper aangepakt 
op de cruciale punten. We spreken af op 
een dag in november. 

Op Schiphol schud ik om 8 uur de hand 
van een clublid dat belangeloos een dag 
opoffert om de auto te beoordelen en 
als tolk te fungeren. Anderhalf uur lang 
praten we over (uiteraard) SM’s en dat 
ritueel herhaalt zich op de uur durende 
rit van Aéroport Lyon-Saint Exupéry 
naar Les Marches, een klein dorpje in de 
Savoie. Net na de lunch rijden we het 
grindpad op van een prachtig landhuis 
met een adembenemend uitzicht op de 
bergen. Ons oog valt direct op de groene 
diva die in de zon staat te schitteren 
naast een diepblauwe C6. Een liefhebber 
dus, mooi. De voordeur gaat open en 
naar buiten stapt Philippe, de eigenaar. 
Precies zoals je van een Franse wijnboer 
verwacht: zongebruind, sigaartje op 
de lip, amicaal. Hartelijk worden we 
begroet en direct beginnen we aan de 
inspectie. Philippe heeft de auto al een 
aantal jaar, zo vertelt hij, en in die pe-
riode heeft hij altijd goed voor haar ge-
zorgd. Zijn plan was om de auto samen 
met zijn zoon in topstaat te brengen, 
maar dat liep anders. Zoonlief vertrok 
voor zijn studie naar Parijs en bleek toch 
minder enthousiast over het restauratie-
project dan zijn vader. Daarmee was de 
lol er voor Philippe voor een groot deel 
af. 

Het rondje om de auto lijkt het verhaal 
te ondersteunen. De buitenkant ziet er 
erg fraai uit en ook onder de motorkap 
is alles keurig verzorgd. Het leer blijkt 
op een paar plekken minder, maar dat 

was van tevoren aangekondigd. Toch 
lijkt het nog wel goed te redden. Het 
tapijt verraadt dat Philippe zijn sigaar-
tjes ook graag in de auto rookt, met 
meerdere kleine brandgaatjes als stille 
getuigen. Terwijl het gesprek vordert in 
het Frans en ik mijn uiterste best doe om 
alles te volgen, zie ik mezelf al achter 
het stuur zitten. Als niet veel later het 
voorstel volgt om een stukje te rijden, 
stuiter ik dan ook de auto in. Eerst op 
de achterbank, terwijl het meegereisde 
clublid al rijdend de auto beoordeelt, en 
dan eindelijk zelf achter het stuur. Na 
een kwartier toeren door het bergland-
schap ben ik om. Dit gaat ‘m worden!

Eenmaal terug kletsen we langzaam-
aan richting de onderhandelingen. Voor 
mijn gevoel straal ik uit iedere porie 
enthousiasme uit, maar mijn reisgenoot 
houdt me met beide benen op de grond. 
Met name de versnellingsbak is een aan-
dachtspunt: die kraakt van vijf naar vier. 
Door mijn hoofd schiet de bronzen SM 
uit België, waar ik een week eerder met 
Peter Derks heb gekeken. Ook dat was 
een fraaie auto en om heel eerlijk te zijn 
reed die net iets fijner. Heel even slaat 
de twijfel nog toe, maar als mijn blik 
weer op die schitterende groene lak valt, 
verdwijnt de twijfel definitief als sneeuw 
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voor de zon. We gaan de onderhande-
ling in en ik doe een bod. Philippe is er 
op het oog niet blij mee. Toegegeven, het 
is flink onder de vraagprijs. Gezien mijn 
strakke budget kan ik echter niet veel 
hoger. Gelukkig lijkt Philippe de auto 
te gunnen en bij het tweede bod steekt 
hij zijn arm uit. Een zoef gaat door mijn 
buik en voor ik het weet heb ik zijn 
hand vast. Ik kan het nog nauwelijks 
geloven. Na ruim 20 jaar dromen ben ik 
ineens de eigenaar van een SM. Ik straal 
van oor tot oor als we ter afsluiting de 
wijnkelder inlopen en daar een aantal 
glazen proeven. Helaas is de proeverij 
van korte duur, want we moeten alweer 
terug naar het vliegveld. We nemen har-
telijk afscheid van Philippe en spreken 
af alles verder via de mail te regelen. 

Diezelfde avond lig ik weer in bed naar 
het plafond te staren. Niet van de zenu-
wen, maar van blijdschap. 

Een maand later levert de transporteur 
de SM af in Nederland. Ik blijk de afme-
tingen van de garage positief ingeschat 
te hebben, want de auto past nét. De 
eerste echte rit volgt een paar weken 
daarna, als we op bezoek mogen bij de 
RDW. Genieten. De diva trekt bekijks en 
de inspecteurs staan met vier man sterk 
rond de motorruimte. Anderhalf uur 
later krijg ik de papieren in mijn handen 
gedrukt. Alles in orde. Leuke bijkom-
stigheid: de 5 jaar APK die er in Frank-
rijk net is opgezet, wordt zonder morren 
overgenomen. Tot in 2021. 

Mijn zoektocht is dus ten einde, maar 
het echte avontuur begint nu pas. Zo 
heb ik mijn eerste pechgevalletje al ge-
had. Een oude benzineslang die de geest 
gaf, resulteerde in 30 liter benzine over 
de garagevloer. Charme heet dat en ik 
weet nu in ieder geval zeker dat de ben-
zinemeter prima werkt. Momenteel staat 
de auto bij Arjo de Jong, die onder meer 
de kleppen gaat vervangen en in de tus-
sentijd in onvervalst Haags mijn hoofd 
volstopt met technische kennis. Nog 
heel even geduld en hopelijk kan ik dan 
tijdens het eerstvolgende evenement 
eindelijk in mijn eigen SM voorrijden.
worden...
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Citroën SM CX DS specialist

•  Onderhoud en reparatie
•  Volledige motorrevisie
•  Modificaties: 
    - Motormanagement 
    -  Van Rootselaar ontsteking
•  Testbankservices
•   Nauwkeurig afstellen van  

nokkenassen en carburateurs
•  Verkoop producten Citroën SM

Energieweg 18
6658 AD  Beneden Leeuwen

Telefoon 0487 591604
E-mail: info@renard.nl 

www.renard.nl

Renard Garagebedrijf in Beneden-Leeuwen. Specialist in Citroën en Peugeot sinds 1996.
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Evenement

Voor de BBQ rit hebben we ook dit jaar weer geprobeerd een afwis-
selend programma te maken. Om te beginnen de centrale locatie: het 
voormalige Sanatorium Zonnestraal van de beroemde Nederlandse 
architect Duiker. Met voldoende parkeerplekken voor onze fraaie 
diva’s. De datum: 24 juni as.

Barbecue rit

Het Hilversumse landgoed Zon-
nestraal is in de vorige eeuw 
gebouwd als sanatorium voor 
tbc-patiënten. Het benodigde 
startkapitaal werd bij elkaar ge-
sprokkeld via inzamelacties door 
de diamantbewerkers en door het 
recyclen van twee afvalproducten 
van de diamantindustrie: koperen 
steeltjes en diamantpoeder. Het 
vergaarde bedrag werd vervol-
gens aangevuld door het Rijk 
en het sanatorium kon worden 
gebouwd.
Het gebouw moest op de heide 
tussen de bossen komen te staan 
opdat de patiënten op basis van 
veel licht en lucht zouden gene-
zen. Overvloedig gebruik van 

glas en balkons moesten daaraan 
bijdragen. Voor de bouw van het 
sanatorium is in eerste instantie 
Berlage benaderd. Deze had geen 
tijd en verwees door naar zijn ge-
talenteerde leerling: Jan Duiker.
Zaterdag 24 juni word u vanaf 
een uur of 11 welkom geheten 
met een lekkere kop koffie of thee 
in de gezellige brasserie van het 
landgoed. 
Aansluitend neemt de in Hil-
versum geboren en getogen Jan 
Schrieffer ons mee door de ge-
bouwen en over het landgoed. 
Tijdens de rondleiding zal hij 
ons alle ins en outs vertellen over 
architectuur en historie van Zon-
nestraal. 

In de brasserie is tevens een 
boekje/gids te koop (5 euro).
Na de rondleiding is het tijd om 
de inwendige mens te versterken 
met een uitgebreide lunch (soep, 
belegde luxe harde en zachte 
broodjes en fruit). 
Op eigen gelegenheid kunt u 
na de lunch de motoren starten 
voor een ontspannen rit door de 
omgeving. De toertocht is circa 60 
kilometer.
Om 17:00 word u opgehaald door 
Alfred van Wijngaard Zonne-
straal en krijgt u een rondleiding 
op de wijngaard met wijnproeve-
rij.
De wijnproeverij vindt plaats in 
de oude moestuin van landgoed 
Zonnestraal, tussen het bos en 
de Rading. De wijngaard begon 
kleinschalig in 2014 met 300 wijn-
stokken. Nu staan er 3000. In het 
najaar van 2016 was we de eerste 
oogst ‘Gooische wijn’! De eige-
naar leidt ons rond in de wijn-
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gaard en vertelt meer over het 
productieproces en de toekomst 
van Nederlandse wijnen. In een 
tijdsbestek van ongeveer 1,5 uur 
proeven we drie verschillende 
wijnen die op de wijn¬gaard 
geproduceerd worden (incl. stok-
brood en kruidenboter).
Vanaf de brasserie is het ongeveer 
5 minuten lopen door het bos 
naar de wijngaard.

Vanaf 19:00 bereidt de kok voor 
ons de volgende gerechten op de 
BBQ: Huis gemarineerde saté; 
traditionele hamburger; malse 
karbonade met speciale Argen-
tijnse marinade; grove verse 
worst; heerlijke rib eye steak en 
brochette van Noorse zalm, victo-
riabaars, en botervis.

Natuurlijk vergezeld van diverse 
salades (ceasar salad, aardap-
pelsalade, rauwkostsalade en 
pasta salade met groene pesto, ge-
grilde kip, zongedroogde tomaat, 
olijven en Parmezaanse kaas) en 
stokbrood, ciabatta en boeren-
witbrood geserveerd met huisge-
maakte kruidenboter, tomatenbo-
ter en een heerlijke tapenade.

Waar is het start- en eindpunt?
U wordt op zaterdag 24 juni om 11.00 uur verwacht in de brasserie van:
Landgoed Zonnestraal, Loosdrechtse Bos 17, 1213 RH Hilversum, (035) 
538 54 00

Parkeren:
Volg de bordjes naar Loosdrechtse Bos 17. Houdt de keerlus voor de bus 
vrij! Parkeren in de vakken. Bij het paviljoen is een aantal invalidenpar-
keerplaatsen

Programma:
-	 11	uur	ontvangst	met	koffie	of	thee
- 12 uur rondleiding onder begeleiding van een gids (ca 1 uur)
- 13 uur lunch
- Aansluitend rit (ca 60 km)
- 17 uur wijnproeverij op wijngaard Zonnestraal (ca 1.5 uur)
- 19 uur BBQ 

Wat zijn de deelnamekosten?
De	deelname	kosten	bedragen	€	35	per	persoon.	Dit	is	incl.	koffie/thee,	
lunch, rondleiding, wijnproeverij en BBQ, excl. individuele consumpties.

Hoe kan ik me aanmelden? 
Graag zo spoedig mogelijk aanmelden via suzannemirable@gmail.com.
U kunt zich tot uiterlijk 15 juni as. aanmelden.
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Maar naast het juiste onderdeel 
gemaakt van het juiste materiaal, 
is goede montage een minstens zo 
belangrijke factor. Zo mocht ik na 
de winterstop weer de lekzak ach-
ter vervangen. En dat terwijl er 
net een nieuwe op zat. Mijn fout 
was dat ik bij de montage genoe-
gen nam met een tiewrap. Beetje 
luiheid van mijn kant, zo’n plastic 
bindertje ligt altijd wel ergens. De 
júiste manier is gebruik te maken 
van een origineel Ligarex-bandje. 
Anders drukt het puntje van de 
tiewrap een gat in de lekzak en 
kun je opnieuw beginnen. Bij mijn 
DS’en gaven de tiewraps nooit 
problemen, maar mijn SM had het 
aanslagrubber in de laagste stand 
versleten. Een vergroot risico op 
lekprikken was het gevolg en dan 
krijg je zelfs een goede lekzak 
makkelijk stuk. Weer wat geleerd 
van internet.

Hopelijk heb ik de kettingspanner 
van de primaire distributie wel 
goed gemonteerd, want het is nog 
wel een klusje om die te vervan-

gen. Om nog maar te zwijgen 
over de schade als het niet goed 
zit. Vooralsnog heb ik al een paar 
duizend kilometers gemaakt en 
zit het allemaal nog. Over die ket-
tingspanner heb ik nog wel een 
tijdje in dubio gezeten tijdens de 
revisie. Er gaan genoeg verhalen 
over de spanner rond op fora en 
bij de verschillende specialisten. 
En evenveel rampverhalen over 
de gevolgen. Eerste of tweede 
generatie spanner, overgaan op 
een hydraulische spanner zoals 
in de DS, een spanner met arm 
en tandwiel zoals in de Maserati. 
Uiteindelijk heb ik op advies van 
een specialist de originele span-
ner weer gemonteerd, na uitge-
breid inspecteren en testen. Jerry 
Hathaway heeft een keer een 
artikel gepubliceerd over de ket-
tingspanner, waarin de hydrau-
lische spanner werd afgeraden. 
Ach, ieder zo zijn ervaringen op 
dit gebied. De Duitse SM-club 
is in ieder geval druk om een 
nieuwe spanner uit de Verenigde 
Staten te halen. Die ontwikkeling 

is gaande, maar de spanner is nog 
niet beschikbaar. Meer informatie 
houden jullie tegoed.

Daarnaast is het wachten op de 
productie van nieuwe achterlich-
ten met verchroomde randen. 
Een item waar al meer mensen 
mee bezig zijn geweest. Zo las ik 
over verschillende experimenten 
op dit gebied met plantenbakken 
met afbijt om voor te bereiden op 
beter chroomspuitwerk. Als er 
echt een mooie oplossing komt 
die ook leidt tot een betere licht-
opbrengst, dan zou dat heel mooi 
zijn. Helaas ook hier nog geen 
beeld van, hopelijk kunnen we 
het resultaat in de volgende editie 
van SublieM tonen. 

Niet alleen het rijden met een SM kan leiden tot reparaties, ook stilstand in de wintermaanden geeft 
vaak aanleiding tot sleutelen. Mijn eigen SM is inmiddels uit de winterslaap gekomen en ik mocht di-
rect weer de handen uit de mouwen steken. Bij voorkeur gebruik je bij die reparaties degelijk materiaal 
en daarom werken we actief samen met de Duitse club. De voorraad wordt daar bijgehouden en regelma-
tig aangevuld met nieuw ontwikkelde onderdelen. 

door Han Geisler (en Gijs de Jonge)

Pièces de réparation  

Magazijn
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Salut Membres

Twee ‘nieuwe’ leden stellen zich 
graag voor: Jan Piet van der Wee-
le en Rimmert Sluiter. ‘Nieuw’, 
omdat ze allebei al eens eerder 
lid waren van de club. Destijds 
hadden ze beiden geen geluk 
met hun zoektocht, maar het 
zijn volhouders. Jan Piet slaagde 
begin dit jaar wel en heeft er 
inmiddels alweer 3000 kilome-
ter opzitten. Rimmert is nog op 
zoek, maar is vastberaden om 
ditmaal wel te slagen. Van harte 
welkom! 

door Sietse Beckers

Jan Piet van der Weele  (71)

Ik woon in Groningen en ben 
getrouwd met Ruth. We hebben 
twee dochters van inmiddels 
49 en 44 jaar oud en een zoon 
van 32. Moeilijk bij te houden, 
want het wisselt elk jaar. Daar-
naast hebben we inmiddels zes 
kleinkinderen. Van beroep ben 
ik werktuigbouwer en eigenaar/
directeur van een technisch 
adviesbureau werkend in de 
bouw voor bouwfysica en instal-
latietechniek. Het bureau doet 
in feite alles dat een architect en 
een constructeur niet doen in het 
ontwerpproces. Daarbij hanteren 
we met succes een ‘less is more’ 
ontwerpbenadering. Tenslotte 
wordt niemand blij van veel 
techniek (toch?), behalve dan 
natuurlijk van alle techniek die 
is toegepast in een SM.

Op autogebied ben ik ooit be-
gonnen met diverse 2CV’s. De 
eerste met zelfmoorddeurtjes 
en een linnen kap die af en toe 

spontaan openwaaide. Ook zitten 
er nog steeds eeltplekken op mijn 
ellebogen van de neerklappende 
zijraampjes. In de 60’er jaren 
hebben Ruth en ik met de eend 
een tocht naar Spanje, Turkije 
en Oost-Europa gemaakt. Veel 
gereedschap mee en uiteindelijk 
ook weer thuisgekomen. Daarna 
heb ik nog vele auto’s versleten, 
waaronder een CX in de jaren 80. 
Nu rijd ik voor dagelijks privé en 
zakelijk gebruik een Volvo V70 
uit 2001 en een Maserati bi-turbo 
Racing uit 1992 met een 280 pk 
sterke V6 (althans, volgens de Ita-
lianen). Hiervoor heb ik diverse 
bi-turbo’s gereden en recent heb 
ik mijn Maserati Shamal verkocht: 
300.000 kilometer op de teller en 
nog steeds met de originele V8-
motor. Zelfs dat kan bij Maserati. 
Verder staan er een Maserati Bora 
en een Ferrari 412 in de garage, 
beide uit 1976. De Ferrari zit nu 
tegen de 300.000 kilometer aan, 
waarvan ik er zelf zo’n 150.000 
(zakelijk) heb gereden. Als kers 
op de taart is er recent ook een 

Citroën BX Evasion uit 1988 
bijgekomen. Nog als nieuw met 
slechts 35.000 kilometer rijerva-
ring.

Begin 2000 heb ik naar een 
goede SM gezocht, maar niet 
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kunnen vinden. Dat was ook de 
periode dat ik al eens lid was 
van de club. Recentelijk ben ik 
weer op zoek gegaan en ditmaal 
is het wel gelukt. Met als resul-
taat een hele mooie injectie uit 
1972 in de kleur sable métallisé. 
Ze is 42 jaar in bezit geweest van 

een en dezelfde familie. Momen-
teel ben ik bezig met de puntjes 
op de i en het in orde maken 
van de elektronica. Hier is in de 
loop der jaren nogal aan gerom-
meld, maar nu is alles weer fris 
en kloppend aan het originele 
schema. Gelukkig waren aan de 
motor al de vereiste modificaties 
uitgevoerd, zoals de ketting en 
spanner, RVS kleppen en di-
verse andere zaken. De auto rijdt 
fantastisch en na de proefrit bij 
aankoop in januari zijn er alweer 

3000 kilometer achter de smalle 
SM-rug. 

Wat ik bijzonder vind aan de SM 
is uiteraard de vormgeving en het 
totaal ontbreken van de ‘less is 
more’ benadering van de auto. De 
techneuten zijn deels in hun eigen 

valkuilen getrapt, maar wel met 
een fenomenaal resultaat. Hun 
motief was: alles dat kan, gaan 
we ook maken en de klant is ons 
beste proefkonijn. Ook wel, weet 
ik uit ervaring, een beetje een 
Maserati-insteek. Smullen voor 
een techneut en dus voor mij om 
alles te begrijpen, uit te puzzelen 
en aan de praat te houden. Ik 
zal daarom ook zoveel mogelijk 
zelf sleutelen en heb hiervoor 
een hefbrug in de garage staan. 
Ik ben wel gewend dat iedere rit 

een beetje een proefrit is, dus 
dat geldt ook voor de SM. Goed 
luisteren naar wat de auto zegt 
en op basis daarvan de juiste 
aandacht geven. 

Van de club verwacht ik dat 
ze doorgaat met wat ze doet 

en zich vooral blijft richten op 
het onderwerp SM zelf. Zowel 
praktisch gericht als technisch 
informatief. De technische 
meeting bij DP Engineering in 
Boven-Leeuwen vond ik daar 
een mooi voorbeeld van. Zodra 
mijn ervaring met de SM ge-
groeid en relevant is, hoop ik dat 
ook met de andere leden te kun-
nen delen. Groningen is niet in 
de buurt, maar als het lukt zien 
jullie me zeker vaker op bijeen-
komsten.
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Rimmert Sluiter (62)

Samen met Louisa woon ik in 
Bilthoven. Ik heb 6 kinderen 
en in het dagelijks leven ben ik 
werkzaam als ingenieur. 

Mijn eerste vierwieler reed 
ik in 1974. Dat was een oude 
gebruikte 2CV. Mijn oom had 
een ‘snoek’, een auto waar ik in 
die tijd van droomde. De snelle 
versie, De SM, was helemaal 
het einde, maar destijds totaal 
onbereikbaar. Na de 2CV ben ik 
Frankrijk trouw gebleven, maar 
veelal via het merk Renault. Hier 
heb ik veel zelf aan gesleuteld, 
tot ik ging werken en er geen 
tijd meer was voor sleutelen. Dat 
is zo gebleven tot de dag van 
vandaag. 

Nu de kinderen de deur uit zijn, 
nemen mijn echtgenote en ik 
regelmatig deel aan rally’s in 
binnen- en buitenland. We rijden 
rally’s in oude auto’s die eerst 
opgeknapt moeten worden voor-
dat we er de weg mee opgaan. 
Hier komen een hoop interes-
sante oude modellen voor in 
aanmerking, van ‘pre-war’ tot de 
tachtiger jaren. En zo is ook de 
SM weer in beeld gekomen. Een 
aantal jaar geleden ben ik al eens 
lid geweest van de club vanwege 
mijn interesse in de SM. Ik heb 
alle nummers van SublieM nog, 
maar wegens tijdgebrek ben 
ik toen weer gestopt met mijn 
zoektocht. 

Wat ik zo bijzonder vind aan 
de SM is het model: de lijnen 
gecombineerd met de Maserati-
motor. Wat hem ook uniek 
maakt, zijn natuurlijk de be-
roemde Citroën-eigenschappen 
als de techniek en de afwijkende 
vormen van het interieur. Zelf 
sleutelen aan de auto zal zich 
beperken tot het wisselen van 
de wielen, ben ik bang, de rest 

zal in de garage moeten gebeu-
ren. Maar voordat ik mijn eigen 
SM aanschaf, wil ik er graag nog 
meer over weten. Vandaar dat ik 
me weer heb aangemeld bij de 
club. De afgelopen twee activitei-
ten spraken me zeer aan en ik was 
graag gekomen, maar helaas was 
ik niet in de gelegenheid. Ik hoop 

met de clubleden ervaringen 
te kunnen uitwisselen en ken-
nis op te doen, zoals ik dat van 
mijn zijde ook kan geven. Uit de 
vorige periode heb ik zeer goede 
herinneringen aan de vriende-
lijke gesprekken met een aantal 
van de leden. 
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De cijfers van de RDW geven natuurlijk 
niet het complete plaatje, want er is ook 
nog een hele populatie SM’s in Neder-
land zonder kenteken. Ik schat enkele 
tientallen. Wellicht kan Theo van der 
Laan, SM-liefhebber met een uitgebreide 
eigen registratie van de Nederlandse 
SM’s, in een vervolgartikel daar zijn 
licht over laten schijnen. Met behulp van 
de RDW-data wil ik de stand van zaken 
schetsen van de SM’s op kenteken in 
Nederland. De gegevens van de RDW 
zijn bijgewerkt tot 6 januari 2017.
Ten eerste zijn we natuurlijk geïnteres-
seerd in het totaal aantal SM’s op ken-
teken. Dat zijn er 235. Daarvan hadden 
per afgelopen januari 135 exemplaren 
een geldige WA-verzekering en APK. 
Een eerste conclusie is dus dat er maar 

135 SM’s echt op straat mogen staan in 
Nederland. Dat is toch alweer een stuk 
minder dan die 235. Op dit moment 
staan er dus zo’n 100 gekentekende 
SM’s (ruim 40% van het totaal) ergens 
in een garage te wachten op een leven 
in de openbaarheid. Hopelijk schoon en 
vooral droog.
Vervolgens kunnen we kijken naar de 
leeftijdsopbouw van de gekentekende 
SM’s. In het bestand komt één SM voor 
met een datum eerste toelating uit 1968 
(de AL-66-32). Dat lijkt me een foutje. 
Ook is er een auto uit 1977 (de 52-PP-
87). Die kan ik ook niet plaatsen. Beide 
auto’s heb ik alleen meegenomen in het 
totaal in dit verhaal. In de dataset wordt 
onderscheid gemaakt tussen de datum 
eerste toelating en de datum eerste 
afgifte in Nederland. De eerste datum 
interpreteer ik als het moment waarop 
de SM een kenteken heeft gekregen. 
De tweede als datum waarop dat een 
Nederlands kenteken is geworden. Als 
de data samenvallen, dan is de SM dus 
meteen in Nederland op de weg geko-
men. Onderstaande grafiek geeft een 
overzicht door de jaren heen.
Nog even in aantallen wat de grafiek 
laat zien. Uit 1970 zijn er 14 gekente-
kende SM’s, waarvan acht oorspronke-
lijk Nederlands. Dan de SM’s uit 1971. 
Die zijn relatief het minst zeldzaam in 
Nederland. In totaal zijn er 96, waarvan 
20 oorspronkelijk Nederlands. Uit 1972 
zijn er 80 SM’s, waarvan 16 uit Neder-

Tegenwoordig is het erg makkelijk om te zoeken in de gegevens van de RDW. 
Iedereen kan de zogenaamde open mobiliteitsdata raadplegen via opendata.rdw.
nl. In de dataset Gekentekende voertuigen kun je alle auto’s vinden met een 
Nederlands kenteken. Wij zijn natuurlijk benieuwd naar de cijfers over SM’s in 
Nederland.

door Marco van der Noordaa

Fact checking

235 SM’s op kenteken in Nederland
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land. Daarna slinken de aantallen snel. 
Uit 1973 zijn er maar 34 exemplaren. 
Daarvan is er slechts één oorspronkelijk 
Nederlands (met kenteken 69-AJ-21). 
Dan komen we in de categorie echt 
zeldzaam. Uit 1974 zijn er nog maar vijf 
exemplaren en uit 1975 slechts drie. Uit 
beide jaren zijn er geen oorspronkelijk 
Nederlandse auto’s in het bestand van 
de RDW.
Het totaal aan oorspronkelijk Neder-
landse SM’s staat daarmee op 45 stuks. 
Dat is grofweg 20% van alle SM’s op 
kenteken. En iets minder dan de helft 
van de 99 SM’s die destijds in Neder-
land geleverd zijn (bron: Sa Majesté, 
Peter I. Pijlman). Laten we hopen dat 
deze exemplaren zorgvuldig verzorgd 
worden zodat hun aandeel niet nog 
verder terugloopt. En gezien hun kleine 
aantal mag dat wat mij betreft best een 
bonus vormen bij een verkoop (hopelijk 
niet naar het buitenland).
De RDW-data bieden nog meer inte-
ressante gegevens. Zoals de datum 
tenaamstelling van iedere SM. Daaruit 
kunnen we afleiden hoe lang de huidige 
eigenaar zijn of haar SM al in bezit heeft. 
Absolute koplopers zijn twee SM’s die 
al sinds 1979 dezelfde eigenaar heb-
ben. Dat is maar liefst 38 jaar! Het gaat 
om de kentekens FJ-37-HD en 72-BS-99. 
De eerste heeft nog een geldige APK, 
de tweede al sinds 2008 niet meer. Hoe 
dan ook: respect voor de eigenaren die 
hun SM’s al zo lang koesteren. Of is het 
één eigenaar met twee SM’s? De grafiek 
hieronder geeft het complete plaatje.
Het gemiddelde aantal jaren bezit is 
rond de 10 jaar. Opvallend is de piek in 
2016. Toen zijn er maar liefst 29 SM’s op 
naam gesteld. Voor 2017 belooft het ook 
weer een hoog aantal te worden, want 
de cijfers in de RDW-data zijn actueel 
t/m 6 januari 2017. Het betreft bijna alle-
maal exemplaren die al langer in Neder-
land zijn. Geen plotseling importhausse 
dus, maar waarschijnlijk een generatie-
verschuiving onder de SM-eigenaren. 
Dat klopt ook wel met het beeld in de 
club, waar we momenteel een duidelijke 
verjonging zien. Goed om vast te stellen 
dat er een jonge garde opstaat die zich 
opnieuw ontfermt over deze bijzondere 
voiture.
Wat valt er verder nog af te leiden uit 

de RDW-data? Helaas niet waar geïm-
porteerde exemplaren vandaan komen. 
Ook niet wat de precieze verdeling in 
kleuren is. De RDW beperkt zich tot 
algemene tinten onder de noemer Eerste 
kleur (Tweede kleur is nagenoeg overal 
leeg). Maar die data lijken me niet erg 
betrouwbaar, want mijn eigen SM staat 
geregistreerd als groen, terwijl de auto 
Brun Scarabée was op het moment van 
invoeren in Nederland. De aanwezig-
heid van een G2-gasinstallatie is wel 
vastgelegd. Dat lijkt me wel betrouw-
baar, want het heeft immers consequen-
ties voor het belastingregime. Het komt 
niet veel voor: slechts bij negen SM’s. 
Om nog even terug te komen op Sa Ma-
jesté van Peter Pijlman: daarin schreef 
hij (p. 148) dat de twee oudste SM’s 
ter wereld een Nederlands kenteken 
hebben. De auto met chassisnummer 
SB0003 heeft kenteken DH-05-25. Deze 
auto komt nog steeds voor in het RDW-
bestand en moet ergens onder een doek 
staan, want de APK is in 2008 verlopen. 
De SB0005 (4 bestaat niet meer) had 
kenteken 03-01-PK. Die komt helaas niet 
meer voor in het bestand. Verkocht naar 
het buitenland?
Tot slot nog de kentekens zelf. Daar 
hebben we in Nederland niet al te veel 
invloed op. Des te leuker dat er twee 
kentekens voorkomen met SM in de 
reeks: 00-05-SM en 02-20-SM. Allebei 
origineel Nederlandse exemplaren uit 
1971. Misschien kon Citroën destijds wel 
wat regelen voor klanten met bijzondere 
wensen? Als de eigenaars dit artikel 
lezen: stuur een foto op naar de redactie 
van SublieM en dan plaatsen we die in 
de volgende editie.
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Datum: 9 december 2016
Plaats: Londen, Verenigd Konink-
rijk
Veilinghuis: Bring a Trailer
Kavel: Citroën SM 1971, chassis 
no. 00SB1667(?)
Bijzonderheden: carburateur, 
handgeschakeld, airco, blauw met 
zwart lederen interieur, Edison 
Continental radio, kilometer-
stand: 120.000.

Deze SM behandelden we ook 
in de vorige editie van Eenmaal 
andermaal. Vorig jaar november 
ging hij van de hand voor 40.500 
euro. Meteen daarna verscheen 
hij op Bring a Trailer. Opvallend 
genoeg onder chassisnummer 
00SB1667, terwijl tijdens de vei-
ling in november chassisnummer 
00SB1867 werd opgegeven. Een 
nauwkeurige vergelijking van de 

Eenmaal andermaal

De eerste maanden van het jaar zijn voor veel diva’s een periode 
waarin ze even rust nemen. De veilinghuizen daarentegen hebben 
niet stilgezeten. Het aantal SM’s dat werd geveild is niet op twee 
handen te tellen. Zo kwam onder meer de grijze ex van de penning-
meester van de Franse SM-club opnieuw voorbij. In de vorige editie 
van Eenmaal andermaal meldden we nog dat de biedingen voor die 
auto achterbleven. Dat bleek ook wel, want de reserve werd de eerste 
keer niet gehaald. De herkansing verliep een stuk beter en inmiddels 
is de auto voor 31.500 euro van de hand gegaan, inclusief veiling-
kosten. Die veilingkosten moeten nog wel opgeteld worden bij de 
bedragen die de diva’s in deze editie hebben opgeleverd. In de regel 
bedragen deze kosten ongeveer 15-20%.

door Sietse Beckers

SM’s onder de hamer (9)
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foto’s leert echter dat het om een 
en dezelfde auto gaat. De verko-
per pakte een kleine winst mee, 
want de auto bracht ditmaal bijna 
47.500 euro op. 

Datum: 26 december 2016
Plaats: Hasselt
Veilinghuis: Catawiki
Kavel: Citroën SM 1972
Bijzonderheden: carburateur, 
handgeschakeld, airco, groen met 
zwart lederen interieur, afgelezen 
kilometerstand: 40.193.
Een van de twee Nederlandse 
SM’s deze editie. Een goedlopen-
de auto, aldus de verkoper, die 
in 2008 motorisch onder handen 
werd genomen door Van der 
Laan in Abbenes. Daar werden 
onder meer de kleppen vervan-
gen en kreeg de auto een volledig 
RVS uitlaatsysteem. De laatste tijd 
heeft deze diva niet veel gereden 
en optisch zijn er her en der wel 
wat plekjes die aandacht behoe-
ven. Een mooie klus voor de 
nieuwe eigenaar, die de veiling 
won met een bod van 24.000 euro.

Datum: 8 januari 2017
Plaats: Porto, Portugal
Veilinghuis: Catawiki
Kavel: Citroën SM 1971
Bijzonderheden: carburateur, 

handgeschakeld, zwart met zwart 
lederen interieur, kilometerstand: 
122.000.
Het blijft vaak een gok hoeveel as-
falt een SM nou echt heeft gezien, 
maar de verkoper van deze diva 
bezweert dat de 22.000 kilome-
ters op de teller vooraf worden 
gegaan door een 1. Hij kent 
namelijk de volledige historie, zo 
meldt hij, hoewel hij dit helaas 
niet kan staven met documenta-
tie. In ieder geval is de auto ooit 
overgespoten. Zowel de carros-
serie als het chassis zijn volgens 
de verkoper roestvrij en ook het 

originele zwarte lederen interi-
eur lijkt nog in prima staat te zijn. 
Loopt en rijdt naar verluidt goed 
en verkeert in zijn algemeenheid 
in goede staat. Het hoogste bod 
kwam uit op 32.000 euro, maar in 
april werd ze opnieuw aangebo-
den. Toen bleef de teller steken op 
28.000 euro, wat doet vermoeden 
dat deze diva nog geen nieuwe 
eigenaar heeft gevonden.

Datum: 19 januari 2017
Plaats: Scottsdale, Verenigde 
Staten
Veilinghuis: Bonhams
Kavel: Citroën SM 1972, chassis 
no. 01SB0160, motor no. 450187
Bijzonderheden: carburateur, 3.0 
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liter, automaat, airco, beige met 
bruin lederen interieur, originele 
radio, kilometerstand: 65.600.
Nieuw geleverd aan de heer 
Robert Reynold in Highwood, 
Illinois. Vermoedelijk ook in deze 
kleurencombinatie. Hoewel er 
inmiddels 45 jaar zijn verstre-
ken, bestaat het vermoeden dat 
de 41.000 mijlen die momenteel 
op de teller staan de waarheid 
spreken. Naast dat er weinig mee 
is gereden, is deze diva volgens 
Bonhams ook nog nooit volledig 
onder handen genomen. Een 
mooie originele Amerikaanse SM 
dus. Geveild voor 33.100 euro. 

Datum: 21 januari 2017
Plaats: Scottsdale, Verenigde 
Staten
Veilinghuis: Gooding & Company
Kavel: Citroën SM 1973, chassis 
no. 00SD0265
Bijzonderheden: carburateur, 
handgeschakeld, blauw met 
zwart lederen interieur.
Ging de hiervoor genoemde 
Amerikaanse SM nog voor een 
‘schappelijke’ 33.000 euro weg, 
deze diva deed aanmerkelijk 
meer. Een teken dat ook de USA-
modellen in trek zijn. Helaas is er 

niet veel informatie beschikbaar 
over dit exemplaar, behalve dat 
ze waarschijnlijk haar hele leven 
onder de Californische zon heeft 
doorgebracht. Gerenommeerd 
SM-specialist Jerry Hathaway 
deed het onderhoud en pakte alle 
zwakke punten van de techniek 

aan. Een goed verkoopargument 
en dat uitte zich in het eindbod: 
76.500 euro. 

Datum: 10 februari 2017
Plaats: Parijs, Frankrijk
Veilinghuis: Artcurial
Kavel: Citroën SM 1974, chassis 
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no. 00SC3639
Bijzonderheden: injectie, handge-
schakeld, groen met crèmekleurig 
stoffen interieur, originele radio, 
afgelezen kilometerstand: 58766.
Hoewel deze diva in mei 1974 al 
de fabriek uitrolde, stond ze nog 
bijna een jaar bij Citroëndealer 
Enrico Masi in Prato, Italië. Pas 
op 6 mei 1975 ging ze naar haar 
eerste eigenaar. Sindsdien heeft 
ze vrijwel onafgebroken in het 
Toscaanse plaatsje Montecatini 
Terme gewoond. Na de eerste 
eigenaar volgde nog slechts één 
andere. 10.000 kilometer terug on-
derging de motor een revisie en 

zowel van binnen als buiten ver-
keert de auto in zeer nette staat. 
De verwachting was dan ook dat 
de opbrengst tussen de 40.000 en 
60.000 euro zou liggen. Dat bleek 
te positief ingeschat. Bij gebrek 

aan een reserve mocht deze dame 
weg voor 35.760 euro.   

Datum: 21 februari 2017
Plaats: Chicago, Verenigde Staten
Veilinghuis: Bring a Trailer
Kavel: Citroën SM 1971, chassis 
no. 00SB4993
Bijzonderheden: carburateur, 
handgeschakeld, airco, bruin met 
bruin lederen interieur, originele 
radio, ANSA uitlaatsysteem, afge-
lezen kilometerstand: 28.473.
Oorspronkelijk geleverd in 1972, 
verbleef dit exemplaar tot 7 jaar 
geleden in Californië. De eerste 
twee eigenaren lieten het onder-
houd uitvoeren door Jerry Hatha-
way, de derde eigenaar haalde de 
auto naar Chicago en had daar 
zijn eigen specialist. De documen-
tatie voert terug tot 1994 en leert 
dat onder meer het interieur com-
pleet is vernieuwd en dat de auto 
is overgespoten in de originele 
kleur brun scarabée. De laatste 
15 jaar is er weinig mee gereden 
en er zijn wat kleine roestplek-
jes, maar technisch is deze diva 
volgens de verkoper in orde. De 
bieders bleken daar minder zeker 
van, want het hoogste bod kwam 
net boven de 19.000 euro uit. Met 
name de scheve voorbumper riep 
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de nodige vragen over een moge-
lijk schadeverleden op. De reserve 
werd dan ook niet gehaald. Een 
speling van het lot, aldus de ver-
koper, en reden voor hem om de 
auto te houden ‘to blast down the 
road in this car once again’. 

Datum: 25 februari 2017
Plaats: Coventry, Verenigd Ko-
ninkrijk
Veilinghuis: Silverstone Auctions
Kavel: Citroën SM 1973, chassis 
no. 00SC1288
Bijzonderheden: injectie, handge-

schakeld, airco, goud met crème-
kleurig lederen interieur.
Wat een prachtige foto’s van deze 
‘gouwe ouwe’. Recentelijk uit 
Zwitserland gehaald en te koop 
aangeboden omdat de overige 
SM’s van de eigenaar meer aan-
dacht vragen dan verwacht. De 
historie ontbreekt, maar volgens 
de verkoper is de auto technisch 
in goede staat en zijn er slechts 
een paar aandachtspunten. De 
lak vertoont wat blaasjes en de 
deur aan de passagierskant is 
ergens langs geschraapt. Ook het 
interieur begint kleine tekenen 
van slijtage te vertonen. Ondanks 
dat lag de verwachte opbrengst 
tussen de 36.000 en 42.000 euro. 
Helaas voor de eigenaar blijft hij 

nog even met een overvolle ga-
rage zitten, want de reserve werd 
niet gehaald. 

Datum: 31 maart 2017
Plaats: Bussum
Veilinghuis: Catawiki
Kavel:  Citroën SM 1972
Bijzonderheden: carburateur, 
automaat, airco, grijs met zwart 
lederen interieur, originele radio, 
kilometerstand: 123.000.
Volgens kenners de SM die 
Citroën als première op de New 
York autoshow heeft gebruikt, al-

dus de verkoper. Het was in ieder 
geval een van de eerste SM’s die 
de grote oversteek maakte. Begin 
jaren 90 deed ze dat nog eens, 

toen ze naar Nederland werd ge-
haald. Op beide continenten lijkt 
er goed voor deze dame gezorgd 
te zijn. Volgens de verkopende 
partij volledig roestvrij en ook 
het originele zwarte leer ziet er 
nog fraai uit. Onder de motorkap 
valt onder meer de Van Rootse-
laar ontsteking op. Onderhouden 
door een erkend SM-specialist. 
Een mooi, origineel exemplaar 
waar uiteindelijk 27.000 euro op 
werd geboden.       

Datum: 8 april 2017
Plaats: Essen, Duitsland
Veilinghuis: Coys
Kavel:  Citroën SM 1972, chassis 
no. 00SB4321
Bijzonderheden: carburateur, 
handgeschakeld, airco, beige met 
bruin lederen interieur, Edison 
Continental radio, kilometer-
stand: 20.000.
Op zoek naar een SM die net is in-
gereden? Dan was dit een buiten-
kansje. Volgens veilinghuis Coys 
legde dit exemplaar in 45 jaar tijd 
namelijk slechts 20.000 kilometer 
af. En gezien het verhaal erach-
ter zou dat nog wel eens kunnen 
kloppen ook. De auto werd in 
1972 door de Franse overheid 
cadeau gedaan aan de Saudische 
ambassadeur in Londen, Abdul-
rahman Al Helacee. Uiteraard 
met alle opties aangevinkt, dus de 
auto kwam onder meer met airco, 
radio en getint glas. Al Helacee 
reed er naar verluid geregeld in 
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(of liet zich rijden), maar besloot 
de auto na een paar jaar te stallen. 
Sindsdien heeft de auto stilge-
staan, tot aan het recente overlij-
den van Al Helacee. Zijn goede 
vriend die de auto in beheer had, 
besloot daarom dat het tijd was 
voor een nieuw baasje. Een SM 
van de eerste eigenaar dus, die 
weliswaar behoorlijk wat liefde 
nodig heeft, maar een leuke basis 
lijkt te vormen voor een volle-
dige restauratie. Voorzien van 
uitgebreide documentatie. Droog 
gestald volgens de verkoper, 
maar de foto’s van de vondst en 
de gespotte bladeren in het interi-
eur vertellen een ander verhaal. 
Verkocht voor 16.000 euro.

Datum: 13 april 2017
Plaats: San Severino Marche, Italië
Veilinghuis: Catawiki
Kavel: Citroën SM 1971, chassis 
no. 00SB4722
Bijzonderheden: carburateur, 
handgeschakeld, airco, donker-
blauw met zwart lederen/rood 
stoffen interieur, afgelezen kilo-
meterstand: 59.144.
De laatste tien jaar heeft deze 
Italiaanse stilgestaan en daarvoor 
heeft ze in ieder geval een keer 
een aanvaring gehad. Ze zal dan 
ook volledig aangepakt moeten 
worden, voordat ze weer de weg 
opkan. Naast de schade springt 

vooral het interieur in het oog. 
Een restauratieobject dat deson-
danks 13.000 euro opleverde.

Datum: 28 april 2017
Plaats: Poole, Verenigd Koninkrijk
Veilinghuis: South Western Vehi-
cle Auctions
Kavel: Citroën SM 1971, chassis 
no. 00SB1309
Bijzonderheden: carburateur, 
handgeschakeld, airco, blauw met 
grijs stoffen interieur, originele 
radio, kilometerstand: 49.600.
Een vroeg exemplaar dat op 21 
januari 1971 op kenteken werd 
gezet in Rennes, Frankrijk. In 
totaal kwamen er 3 Franse eigena-
ren voorbij. De laatste voegde de 

SM toe aan zijn bescheiden collec-
tie, helaas met als doel om er naar 
te kijken en niet om in te rijden. 
Misschien wel daarom rept het 
veilinghuis met geen woord over 
de techniek. Maar, om de wij-
len Johan Cruijff nog maar eens 
aan te halen, elk nadeel heb zijn 
voordeel. De auto zit nog prach-
tig in zijn originele lak en ook het 
stoffen interieur heeft weinig te 
verduren gehad. De verwachte 
opbrengst van zo’n 33.000 euro 
werd dan ook ruim overtroffen 
met een finaal bod van net geen 
50.000 euro. 
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Vanaf de jaren 60 stimuleerde zij de 
dealers en agenten te investeren in een 
moderne bedrijfsvoering. Grotere lichte 

panden, het aanbrengen van double che-
vron uitingen, grote showroomramen 
en verwarmde wachtruimtes voor de 
klant moesten leiden tot meer verkopen. 
Ook het verkoopproces werd bespro-
ken, van gepoetste occasion tot gebruik 
van al het brochure en postermateriaal. 
De verkoper werd uitgelegd hoe je een 
overtuigende proefrit kon maken, via 
welke type route en hoe je om de auto 
moest lopen. Allemaal onderdeel van de 
groeistrategie van Citroën.   
Voor Agent-Citroën ging de journalist 
met de officiële dealer uit Lisieux op 
bezoek bij zijn aangesloten agent, Ro-
bert Levard in Menneval (Calvados). 
Voor dit bezoek in 1971 werd de SM 2.7 
carburateur van de hoofddealer meege-
nomen en deze poseert prachtige voor 
het dealerpand.  
Het bevalt de journalist uitstekend, de 
agent heeft zijn zaakjes voor elkaar. Een 
schone goed georganiseerde werkplaats 
met complete uitrusting. Een moderne 
ontvangstruimte. De werkplaats staat 
vol met DS’sen in onderhoud. Een echt 
familiebedrijf, de broer van Robert, Al-
bert Levard, doet de verkoop. De zoon 
en dochter van Robert, Alain en Martine 
poseren bij de SM, zouden zij het bedrijf 
ooit overnemen? Volgens de fabriek is er 
veel potentie voor dit bedrijf. Het lijkt er 
echter niet op want over deze agent kon 
ik nu niets meer vinden op het internet.

Agent-Citroën is een uitgave van de fabriek waarmee zij het dealernetwerk pro-
beert te activeren. Deze nieuwsbrieven die door reclamebureau Delpire werden 
gemaakt staan vol met prachtige garage beelden en geven een inzicht in het dage-
lijks leven van de Citroën dealers. 

door Ward Hagenaar

Bulletin

Agent Citroën Levard
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Na een motorbrand en vele jaren in een Frans weiland, nu letterlijk aan de dijk 
gezet in Beneden-Leeuwen. Compositie in groen. (foto: Marco van der Noordaa)
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Dit maal een grote SM-brochure uit de VS die uit te klappen is als poster, ver-
moedelijk uit 1971. De foto’s laten een twee-kleurige SM uit de pré-serie zien. 
Helaas zijn de foto’s in deze brochure niet al te duidelijk maar te zien is in ieder 
geval de dakantenne, afwijkende uitlaatsierstukken en de afwijkende verstelling 
van de beide voorstoelen. 

door Jeroen van Tongeren

Oud papier

Pré-serie poster

Opvallend is ook dat er een SM 
in Europese uitvoering te zien 
is. Althans, op de tekeningen en 
foto’s wel maar op de poster dan 
weer niet. 
De brochure meet 22,6 x 36cm 

waardoor deze dus niet eens op 
mijn huis, tuin en keuken scanner 
past. Geheel uitgeklapt is de pos-
ter zelfs 56,5 x 72cm en eigenlijk 
best leuk om in te lijsten en in je 
man-cave te hangen.
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Maandag 27 maart ging bij mij ‘s avonds 
de telefoon. Het was Peter Derks, met de 
vraag of mijn auto op de testbank bij DP 
Engineering zou kunnen bij de komende 
technische meeting. Dat was uiteraard 
geen probleem! Graag zelfs; nadat ik 
afgelopen winter aan mijn auto enige 
afstellingsproblemen verholpen had en 
nu tevreden ben met hoe de auto rijdt, 

was ik toch wel benieuwd wat de motor 
zou doen qua vermogen.
Wat werd de invulling van de dag: een 
aantal SM’s zou getest worden, t.w. een 
SM met 3,0 liter Maserati Merakmo-
tor met de oorspronkelijke D-Jetronic 
injectie, een SM 2,7 liter carburateur en 
een SM met 3,0 liter carburateur met 
speciale nokkenassen. Bij de 2,7 carbu-

Afgelopen 15 april was er weer een technische meeting, deze keer verrijkt met 
veel andere Italiaanse lekkernijen.

door Michiel Rautenberg

Evenement

Technische Meeting
DP Engineering



rateur zou tevens gekeken worden wat 
de verschillen zouden zijn tussen de 
vermogenruns met de standaard zwarte 
aanzuigbox op de carburateurs, met al-
leen de standaard kelkjes (zonder box) 
en met Nard zijn nieuwe aluminium 
aanzuigkelken. Mijn nieuwsgierigheid 
was gewekt, persoonlijk zijn dit nl. voor 
mij de leukste clubdagen. 100% tech-
niek.
Zaterdag 15 april reed ik lekker vroeg 
richting Boven-Leeuwen. Rond acht uur 
stoof ik de nog rustige A2 op. Geweldig, 
wat een auto is het toch. In één keer naar 
de linkerbaan en gas erop. Een Fiatje 
deed zijn best om aan te haken. Ik zag 
de bestuurder foto’s nemen, en voordat 
ik in Boven-Leeuwen aangekomen was 
stond ik al op Facebook. Zo gaat dat 
tegenwoordig.
Eenmaal aangekomen heb ik samen 
met Peter, Hans en Pieter de hal van DP 
Engineering ingericht voor clubgebruik. 
Nard was er ook met zijn vrouw en 
dochter, zij namen de catering voor hun 
rekening. 
Langzaam vulde de beschikbare par-
keerplaatsen zich met SM’s en Mase-
rati’s; voor deze meeting was namelijk 
ook de Maserati Club Nederland uitge-
nodigd. Goed initiatief! Het zijn name-
lijk erg mooie auto’s en leuk om andere 
clubs en clubleden te ontmoeten.
Na de ontvangst van iedereen en een 
welkom van Robin zijn we begonnen 
met de runs. Peter z’n SM werd als 
eerste naar binnen gereden voor de 
vermogensrun. De runs bij DP Engi-
neering worden niet zoals vaak op een 
rollenbank gedaan maar op een Dyna-
pack, waarbij de aangedreven wielen 
verwijderd worden en de betreffende 
assen aan de vermogensbank bevestigd 
worden. 
Na het aankoppelen van Peter z’n SM 
werd, na het invoeren van een aantal ge-
gevens van de motor en versnellingsbak 
de eerste run gemaakt. Deze run viel 
enigszins tegen: slechts 134 pk werd er 
gemeten; dit zou toch meer moeten zijn 
gezien het type motor. Een aantal dagen 
na de meeting had ik nog contact met 
Peter; na onderzoek bleek dat de vollast-
verrijking van de D-jetronic niet werkte. 
Dat kan het gebrek aan topvermogen 
verklaren. Tevens heeft de motor van Pe-

ter zo’n beetje 120.000 km. gereden, een 
revisie blijkt dus nodig. Het nut van een 
dergelijke run was na de eerste al bewe-
zen: aantonen dat er iets mis kan zijn.
Na Peter z’n SM was mijn auto aan de 
beurt. Na uitvoer van dezelfde hande-
lingen aan de auto stond deze opgesteld 
en nam Pieter achter het stuur plaats 
voor een run. De eerste run was met de 
standaard configuratie; hier kwam 137 
pk uit. Voor een carburateurmotor is 
dit erg netjes, ik was tevreden. Na deze 
run heb ik de zwarte box verwijderd, 
de aluminium kelkjes teruggeplaatst en 

deed Pieter weer een run. En wat bleek: 
143 pk! Dat houdt in dat alleen al de 
zwarte box 6 pk opslurpt, ongelooflijk 
maar eigenlijk ook verklaarbaar. Door 
het monteren van de box creëer je extra 
(ongewenste) weerstand in de luchtaan-
voer. Uit de grafieken was tevens te her-
leiden dat het mengsel bij de tweede run 
iets te arm was. Omdat de motor nu veel 
meer lucht kreeg had er eigenlijk een 
iets grotere hoofdsproeier in gemoeten. 
Als je die monteert heb je vermoedelijk 
meer dan 6 pk extra. Interessant.
Na de tweede run demonteerde ik de 
kelkjes en schroefde de nieuwe kelken 
van Nard op de carburateurs. Echter, na 
het starten van de motor bleek dat deze 
niets wilde doen. Peter merkte op dat de 
hoofdsproeiers door de kelken volledig 
afgedekt werden. Bij het ontwerp was 
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er iets over het hoofd gezien. Althans: 
de kelken zijn ontworpen op de throttle 
bodies, daar zitten de sproeiers niet. Wil 
je de kelken echter op een carburateur 
toepassen zal er een adapter tussen moe-
ten om de sproeiers lucht te geven. Ook 
hier bewees de run weer zijn waarde. 
Ter plekke werd door Nard de oplossing 
al bedacht en het zal mij niets verbazen 
als het ook al gefabriceerd is. Dit hou-
den we dus nog tegoed.
Als laatste was Jeroen z’n beige SM 
aan de beurt. Dit bleek veruit de meest 
bevredigende run van de dag te zijn: 178 
pk werd er maar liefst gemeten. Als ik 
het goed begrepen heb is dit het hoogste 
vermogen dat Pieter tot nu toe bij een 

SM gemeten heeft. Het enige dat uit de 
laatste run kwam was dat het mengsel 
beter afgesteld moet worden, de motor 
liep wat te rijk. 
Na de SM’s zijn er nog twee runs met 
Maserati’s gemaakt. Bij het aansluiten 
van de eerste werd veel speling op de 
achteras geconstateerd. Zo erg zelfs 
dat verder rijden door Pieter afgeraden 
werd. Dit advies werd door de eigenaar 
ter harte genomen en heeft de auto bij 
Renard gebracht. De eigenaar kwam 
even later terug in een leen-Citroën C1 
van Renard. Een groter contrast met 
zijn Maserati was niet mogelijk. Maar 
hij ging in ieder geval wel rijdend naar 
huis. Ik heb eigenlijk niet meer gehoord 
wat de oorzaak was. Wel vreemd, de 
auto had net 1000 km. geleden een 
APK-keuring gehad waar dit defect niet 
opgemerkt was.
De laatste run was van een Maserati 
Biturbo, deze deed 225 pk. Niet slecht 
voor een 2,0 liter V6 turbo met 300.000 
km. achter de kiezen! De fabrieksopgave 
was 245 pk, het resultaat van de run was 
dus gezien het aantal kilometers eigen-
lijk prima. In het uitlaatspruitstuk zat 
een klein scheurtje, wie weet perst de 
motor er nog meer uit als dit vervangen 
is.
Hierna was het tijd om af te ronden; er 
werd nog een drankje genuttigd en rond 
vijf uur toog iedereen huiswaarts. Ik 
keek terug op een geslaagde dag, en ik 
denk velen met mij. 
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In 2014 lekker rond gereden, Zweden, 
Duitsland en Frankrijk aangedaan. Win-
ter 2014/2015 de techniek onderhanden 
genomen en winter 2015/2016 de car-
rosserie. Inmiddels bijna 45.000 km met 
veel plezier afgelegd. Twee keer Spanje, 
waaronder Gibraltar, Italië en voor mijn 
werk vaak naar Duitsland. Afgelopen 
stond in het teken van puntjes op de ‘i’ 
zetten. Eén van die puntjes is de onba-
lans in de voortrein. Al van af het begin 
trilt de voorkant behoorlijk bij snelheden 
boven de 130 km/h. Dit had zelfs tot ge-
volg dat op weg naar Gibraltar, stiekem 
vaak wat harder gereden dan 130, een 
aantal bouten en moeren onder de mo-
torkap los getrild waren. Onder andere 

het frame waar de dynamo, hydropomp 
en airco op staan lag gewoon los. De 
bowdenkabel naar de versnellingsbak 
idem dito. Het schakelen ging al steeds 
moeilijker, de vijf werd uiteindelijk on-
bereikbaar. Na het aantrekken van alle 
bouten en moeren en het afstellen van 
de bowdenkabel kon de reis weer met 
genoegen voortgezet worden.
Om de onbalans eruit te krijgen eerst de 
wielen een paar keer laten uitbalance-
ren. Hielp wel iets maar niet veel. Toen 
de tripoïde aandrijfassen vervangen 
voor nieuwe Poolse exemplaren. Hielp 
ook weer iets maar nog steeds is harder 
dan 140 km/h geen pretje. En dat is juist 
een snelheid die je met deze Diva moet 

In maart 2014 heb ik mijn Citroen SM gekocht. Niet als liefhebber maar ik kon 
mijn Burton en AK 250 er op inruilen en vond zo’n SM wel zeer bijzonder. Zelfs 
Inge, mijn vrouw, totaal geen autoliefhebber, kon zich er in 2014 wel iets bij voor-
stellen, het bezit van een Diva. En zo de Diva gekocht en daarna lid van onze club 
geworden. Had ik wellicht andersom moeten doen maar uiteindelijk is alles goed 
gekomen.

door Nico Schakel

Op naar Crêches-sur-Saône 

Setje wielen kopen bij Regembeau
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kunnen kruisen. De volgende stap die ik 
neem is de aanschaf van de aluminium 
Regembeau wielen.
In november 2016 stuur ik een e-mailtje 
naar Regembeau met de vraag wat de 
prijs en levertijd is. Wel in het Engels, 
Frans ben ik niet machtig. Wat er ook 
kwam, geen antwoord. Via Robin maar 
eens in het Frans geprobeerd. En zowaar 
er werd gereageerd. Wielen zijn uitver-
kocht!? Er zijn 100 stuks in bestelling 
die ergens in januari 2017 geleverd gaan 
worden. Nou ja, zolang er nog gepekeld 
wordt heb ik geen haast. Na wat heen en 
weer mailen met hulp van Robin over 
waar de wielen blijven, kreeg ik begin 
april eindelijk het bericht dat de wielen 
binnen zijn. Er liggen vier stuks voor mij 
apart. Dit betekent wellicht een excuus 
om met de Diva de wielen op te halen. 
Sneeuw en pekel zijn er niet meer. Bo-
vendien is de motor net afgesteld door 
DP Engineering. Ideaal om die afstelling 
eens even goed uit te proberen op de 
Péage. Dus op zoek naar een excuus om 
al vroeg in het seizoen een toertje naar 
Crêches-sur-Saône, even ten zuiden van 
Macôn, te maken. Voor mijn werk moest 
ik nog naar een leverancier in de buurt 
van Karlsruhe. Dat is al lekker zuidelijk 
en voor een SM is over Macôn terug 
natuurlijk maar een ommetje. Boven-
dien heb ik het initiatief genomen om de 
heenreis naar de internationale meeting 
in Zwitserland met zes Nederlandse 
SM’s te organiseren. Onderweg naar 

Macôn heb ik mooi de gelegenheid al 
wat voorbereidend werk voor die trip te 
doen. Locatiebezoek en zo. Zaterdag 22 
april is ook de Duitse ALV die Robin en 
ik al een paar jaar trouw bezoeken. Dat 
wordt dus een mooi SM toertje, Karls-
ruhe, Macôn, Kaarst (Düsseldorf).
En zo gebeurde: Afspraak Karlsruhe, 
Regembeau (Macôn) en Duitse ALV, 19, 
20, 21 en 22 april. Mijn Diva heeft een 
grote beurt gehad. Kleppen stellen en zo 
en is schoongemaakt en gepoetst. Hele-
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maal klaar dus. Zelf kan ik niet wachten 
om te gaan. Ook het weer ziet er goed 
uit. Wel koud maar veel zon en geen 
regen. Ideaal eigenlijk.
Dan krijg ik de 18de de mededeling dat 
mijn leverancier in Duitsland de spullen 
niet klaar heeft. De afspraak gaat niet 
door. Wat nu? Cancelen? Juist nu ik mijn 
zinnen hierop gezet heb. In mei breekt 
er een drukke tijd met het werk aan en 
kan ik mij dit reisje juist in april nog wel 
even veroorloven. De weersvoorspelling 
blijft goed! Uiteindelijk maar besloten 
om de 20ste direct naar Macôn te ver-
trekken, dan maar zonder die Duitsers. 
Om 8 uur vertrokken uit Amerongen. 
Eerste pauze is eetcafé Aon’t bat in 
Eijsden. Via internet gevonden en ik wil 
hier met de 6 SM’s afspreken om te ver-
zamelen op weg naar de Internationale 
in Zwitserland. Leuk etablissement aan 
de maas met mooi terras, goedgekeurd 
dus.
Snel de Diva weer in en om 10 uur rich-
ting Luik vertrokken. Voor Luik beslis 
ik via Verviers, Malmedy te gaan. Zo 
mis je Luik en dat saaie stuks door de 
Belgische Ardennen via Bastogne. Bij 
St Vith direct Luxembourg ingedoken. 
Dan heb je eerst een stuk provinciale 
weg maar al snel volgt een driebaans-
weg en verderop is er een stuk nieuwe 
autobaan geopend. Is ook nog eens 15 
km korter. Voor de Franse grens bij Air 
de Berchem nog even de Diva van verse 
spiritualiën voorzien a € 1,20 per liter! 
Omdat ik met de Zwitserlandreis via de 
Ballon D’Alsace wil gaan besluit ik bij 
Nancy niet richting Dijon te gaan maar 
naar Epinal. Na Nancy wordt het lek-
ker rustig en alhoewel er maar 110 km/u 
gereden mag worden tik ik regelmatig 
de 150 aan. Een Française in een Renault 
Mégane filmt de Diva en ondergeteken-
de tijdens het rijden uitgebreid met haar 
iPhone! Toch maar snel doorgereden!
Bij Saint-Maurice-sur-Moselle rechtsaf 
de pas op. Lekker onoverzichtelijk, je 
rijdt er zo voorbij. Gelijk een steile klim 
met flinke haarspeldbochten. Dit eindigt 
uiteindelijk op 1.171 meter hoogte. Ik ga 
er vanuit dat de Diva’s voor Zwitserland 
in goede conditie zijn! Mooi uitzicht met 
klare zon, echter wel een verrekte koude 
wind. Er ligt links en rechts zowaar nog 
wat sneeuw. Gelukkig is de Diva stan-

daard erg heet van binnen. Ik ben een 
koukleum. Na een cola en wat zoutjes 
op de Tom naar Notre-Dame Du Haute 
gereden. Dat is 35 km en  40 minuten. 
Dit is een modern aandoende bedevaart-
kapel ontworpen door Zwitsers-Franse 
architect Le Corbusier en werd voltooid 
in 1955. 
Daarna de sokken er in naar Macôn, 
267 km te gaan. Volgens Tom ben ik om 
19.00 uur bij mijn hotel. Met dank aan 
de Diva wordt dit 20 minuten eerder! 

Hoogste snelheid op de Garmin is 151 
km/h.
Rondje in de stad gemaakt en pizzaatje 
gegeten. De koude wind maakt een ver-
dere wandeling niet aantrekkelijk dus 
maar snel weer naar het hotel en vroeg 
onder de wol. Mijn Diva heeft een mooie 
plek op de binnenplaats gekregen, wel 
vertrouwd dus.
Op 21 april sta ik om 7 uur op en na een 
frisse douche neem ik een uitgebreid 
ontbijt. Diva gecontroleerd, een beetje 
olie erbij, verder is alles okay. Ramen 
schoon gemaakt en interieur plus kof-
ferbak wat opgeruimd, straks moeten er 
vier wielen bij! Klokslag 9 uur arriveer 
ik bij Regembeau. Als ik het terrein op 
rijd zie ik gelijk al veel SM’s. Van wrak-
ken tot in redelijke staat verkerende. 
Ook verbaas ik me over de hoeveelheid 
SM’s. Als je hier rondloopt heb je niet 
het idee dat de SM een schaarse auto is. 
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Een echte entree kan ik niet vinden. Er 
is een grote schuifdeur in de loods die 
niet op slot is. Echter erachter staan een 
paar grote, blaffende honden. Die bijten 
niet zeggen ze maar het lijkt mij niet zo 
aanlokkelijk om de deur te openen. Er 
is ook iets wat op een voordeur lijkt. 
Echter zonder bel en weer die honden 
erachter. Verder is alles uitgestorven. 
Als ik na wat wachten besluit naar de 
auto te lopen om een telefoonnummer 
te zoeken gaat plotseling de ‘voordeur’ 
open. Monsieur Patrick Regembeau 
himself! (Wat is dat in het Frans?). De 
honden springen tegen mij op maar het 
wordt een vriendelijke ontmoeting. Blaf-
fende honden bijten inderdaad niet.

Gelijk een woordenval van Frans. Vertel-
len dat ik geen Frans spreek, je ne parle 
pas français, heeft geen zin. Hij gaat 
maar door. Nadat ik verteld heb dat 
ik quatre jantes kom ophalen is er een 
groot vraagteken. Uiteindelijk vindt hij 
in zijn kantoortje een stapel van die klei-
ne notitieblaadjes, allemaal volgekrab-
beld met potlood. Ergens in een hoekje 
staat Nico Schakel. Oui, cést moi. Door 
de werkplaats lopen we naar de zolder. 
Deze werkplaats staat vol met SM’s! Een 
waar paradijs voor een liefhebber als ik. 
Op zolder staan de wielen klaar, gelijk 
maar naar de auto brengen. Bij mijn auto 
aangekomen blijkt zijn bewondering 
voor mijn Diva! Inmiddels is er ook nog 
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iemand bij gekomen. Spreekt ook alleen 
maar Frans. Het is dus veel handen- en 
voetenwerk geworden. De heren vinden 
mijn SM wel heel bijzonder. Ze heb-
ben samen minimaal een halfuur onder 
de motorkap staan kijken. Het missen 
van alle stuurklepjes van de standaard 
Injectie en het ontbreken van de ontste-
king roept veel vragen op. Helaas ik kan 
ze niets uitleggen, ik snap er niets van. 
Als de motor gestart wordt glundert 
Patrick Regembeau. Uit zijn gebaren en 
geluiden begrijp ik dat de motor bijzon-
der mooi regelmatig loopt. Hij doet niet 
van... Regembeau doet een onregelmatig 
lopende injectiemotor na.
Ik wil graag ook nog twee koplamphui-
zen van de dimlichten hebben. Weer 
naar zolder, hier ligt genoeg! Ongeloof-
lijk wat een voorraad aan SM onder-
delen. Twee nieuwe koplamphuizen 
zijn snel gevonden. Daarna pak ik de 
kapotte hydraulische slangen van de 
grootlichtverdraaiing uit de auto.
Kunnen er hier onderdelen voor gele-
verd worden? Eén van de zwarte kunst-
stof behuizingen is gebarsten. Hier krijg 
ik een nieuwe voor! Nou ja krijgen, na 
4 wielen en 2 koplampen voor veel geld 
mag dit wel. De andere onderdelen 
worden een probleem. Hij heeft alles in 
meervoud liggen: membranen, kunststof 
busjes en kunststof pennen (noem het 
maar zo). Echter ik kan het niet kopen. 
Moet via Citroen SM Club de France 
besteld worden is de mededeling Raar!
Nu de zaken gedaan zijn krijg ik een 
rondleiding. Het is een waar museum, 
alle muren hangen vol met oude posters, 
rariteiten, persberichten, van alles en 
nog wat van de Franse Citroen SM Club, 
modellen, etc. Ik heb hem een poster van 
ons internationale event 2016 gegeven. 
Hopen maar dat deze er tussen komt te 
hangen. Onderdelen genoeg. Ook SM’s 
genoeg. Aan de hand van mijn foto’s heb 
ik er uiteindelijk 35 geteld! Buiten nog 
een mooi gerestaureerde carburateur-
versie, helemaal origineel. En nog een 
SM met spaakwielen, mooi is anders.
Tegen elven besluit ik weer noordwaarts 
te gaan. Opeens realiseert Regembeau 
zich dat ik de wielen niet afgerekend 
heb (koplamphuizen had ik betaald). 
Hoe zit dit? Gelukkig had ik een kopie 
van de overschrijving bij mij en daarmee 

was alles weer okay. Na uitgezwaaid 
te worden besluit ik hier zeker nog een 
keer terug te komen met iemand die 
Frans spreekt, volgens mij heb ik meer 
dan de helft gemist.
Bij Macôn weer getankt. DP engineering 
heeft goed werk geleverd, net geen 1 op 
10! Welke kant ga ik op? Morgen moet 
in Kaarst zijn. Over Mulhouse en Strass-
bourg of over Dijon en Nancy of weer 
dwars door de Vogezen? Uiteindelijk 
besluit ik voor het laatste. Eerste stop is 
het centrum van Belfort. Hier wil ik met 
de zes Zwitserland SM’s overnachten. 
Adres ingetikt bij Tom, 278 kilometer en 
2 uur 33 minuten reistijd. Volgens Tom 
is 14.00 uur de aankomsttijd.
Tot Beaune is er nog wel wat verkeer 
maar daarna is het lekker rustig met een 
strak blauwe lucht! Bij Besançon op de 
Garmin zelfs even de 175 km/h aange-
tikt! Oehhh dit is genieten. In Besançon 
het hotel geïnspecteerd en geluncht met 
een overheerlijke Beaujolais. Het blijft 
Frankrijk natuurlijk. Na nog een rondje 
door het fraaie centrum met citadel 
gelopen te hebben met de Diva weer 
in richting het noorden. Nu niet via de 
Ballon d’Alsace maar over Lure richting 
Remiremont. Iets om, maar geen haar-
speldbochten. Na de Beaujolais is dat 
niet zo handig. Vlak voor Nancy belt 
Robin dat hij helaas onder de wol ligt en 
de Duitse ALV niet bezocht kan wor-
den. Na overpeinzing besluit ik dan ook 
maar weer richting Nederland te gaan. 
Thuisfront gebeld dat ik er aan kom. 
Volgens Tom circa 21:30 uur. 
In Luxemburg weer getankt, precies 1 
op 10 ondanks de 175 km/h.
Daarna stevig het gas erop om exact 
20:45 uur weer voldaan in Amerongen 
te zijn. Dit is nog eens inkopen doen. Ik 
ga dan ook hard opzoek naar nog meer 
onderdelen om in te kopen bij Regem-
beau. Om een goed excuus te hebben 
natuurlijk.

Nog een paar feitjes van de Garmin:

Precies 1.900 kilometer gereden.
Hoogste snelheid 175 km/h.
Gemiddeld bewogen 101,2 km/h
Gemiddeld totaal 86,4 km/h
Hoogste punt 1.177 meter boven zeeni-
veau




