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Evenementen

2014*

15 maart:   Algemene ledenvergadering

12 april:   Voorjaarsrit

3 & 4 mei:   CitroMobile

6 t/m 9 juni:   Internationale Citroën SM-meeting in Helsingborg/Zweden

28 juni:   Club-bbq aan het strand

21 september:   fahr’n fahr’n auf der Autobahn,www.youtube.com/watch?v=68C-r9kSLNE

1 november:   Technische meeting

* onder voorbehoud

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 steen-
tje 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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Diva-vrienden,

Elke keer is ‘Van de voorzitter’ een momentje om 
een kleine beschouwing te houden over hoe we 
er voor staan met ons clubje. Ik sta dan steeds 
even stil bij elk hoofdbestanddeel, SublieM, de 
website, de evenementen en sinds kort de onder-
delensamenwerking. En het is net de landelijke 
politiek: ‘de participatiemaatschappij’. Participa-
tie is waar ik graag wat extra aandacht aan geef 
in deze ‘Van de voorzitter’. Ook Eric heeft er wat 
gedachten over aan het papier toevertrouwd in 
deze SublieM. Op clubniveau betekent participa-
tie dat niet alleen bestuursleden de hoofdbestand-
delen van de club in stand houden, maar ook de 
leden. Ik ben lang niet ontevreden. Michiel heeft 
z’n draai gevonden met SublieM en Marco heeft 
aangekondigd daarin een vaste rubriek te willen 
verzorgen. Sinds kort zijn Jan Paul en Gert-Jaap 
helemaal los gegaan met de website. En er zijn 
wat leden die hebben aangeboden een keer een 
evenement te organiseren. Allemaal mooie ont-
wikkelingen waar ik graag even bij stilsta en voor 
zover mij dat toekomt, een pluim uitdeel. Zonder 
alle andere ontwikkelingen tekort te doen, is er 
wat extra aandacht voor de website. Roland heeft 
pas geleden nog een keer z’n stiel van webbeheer-
der opgepakt om Gert-Jaap en Jan Paul wegwijs 
te maken in de wondere wereld van onze web-
site. Het is een bijzonder geslaagde exercitie ge-
worden. Op dit moment moet je echt zo’n beetje 
dagelijks even naar onze site surfen om bij te 
blijven. Zo langzamerhand is dit de verzamel-
plaats voor alles op het gebied van de SM. 

Al met al denk ik dat ons clubje er beter voor-
staat dan de BV Nederland. Bij ons krijgt de par-
ticipatie wel stukje bij beetje vorm. De warme 
gevoelens over de goede ontwikkelingen in de 
club geven geenszins reden om achterover te 
leunen. Er is nog genoeg te doen. Op alle hoofd-
bestanddelen van de club is er nog plek voor le-
den om te participeren. Voorts gaat Egbert het 

bestuur verlaten en ook voor hem moet er ver-
vanging komen. Er is een prille ontwikkeling, 
maar nog geen zekerheid. Bovendien is toekomst-
gericht verdere aanvulling welkom. De club moet 
niet afhankelijk zijn van de inbreng van slechts 
enkele leden. Dat maakt de club kwetsbaar. Als 
je een bijdrage wilt leveren, schroom dan niet om 
contact met me op te nemen via robin@ci-
troensmclub.nl. 

Voor wat betreft de onderdelenvoorziening is 
bij het ter perse gaan van deze SublieM de anten-
negeleider beschikbaar voor onder de kerstboom. 
Ik plaats graag de oproep zo’n ding te kopen. Het 
is niet alleen een sierraad voor de SM, het is ook 
de bekrachtiging van de Duits-Nederlandse sa-
menwerking.

Tot slot besteed ik nog even aandacht aan de 
documentaire die Dirk Besteman en Davied Eli-
asar in de maak hebben. Mede door de gulle 
giften en inzet van clubleden is er voldoende 
budget gekomen om de documentaire mogelijk 
te maken. Dat is allemaal op vrijwillige basis 
gebeurd. Nu ik het zo overdenk, moeten we mis-
schien Mark Rutte ‘ns op stage laten komen in 
ons clubje.

Voor nu veel leesplezier, een fijne kerst en een 
gelukkig 2014!

Robin Visser

Van de voorzitter
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In het vorige nummer van SublieM stond mijn 
artikel over de tijdgenoten Triumph Stag en SM. 
Het idee was om hier een dubbelpublicatie van te 
maken, zodat de Stagliefhebbers in hun clublad 
er ook van konden genieten. Dat is inmiddels een 
feit: in Overstag 124 is het artikel overgenomen. 
De SM en Stag prijken zelfs op de titelpagina! 
Complimenten aan de Stag Club. Nou nog dat 
gezamenlijke evenement!

Overstag met de SM

Snelle Mededelingen
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Clublid Eric Bruinsma zet in dit artikel uiteen wat van levensbelang is voor een 
club als onze Citroën SM Club

Over het clublidmaatschap
In het najaar van 1999 heb ik een SM aangeschaft. 
Ik ben in 2000 lid geworden omdat ik mijn en-
thousiasme over deze auto wilde delen. Via het 
lidmaatschap van de SM-club verwachtte ik 
goede adviezen op te doen over het onderhoud. 
Dat was iets dat ik moest gaan overlaten aan een 
garagist, omdat mijzelf daartoe de kennis ont-
breekt. Bovendien vind ik het bestaan van een 
specifieke club van groot belang voor het in stand 
houden van bijzonder erfgoed. En dat verdient 
steun. 

Van Peter Pijlman en van anderen kreeg ik 
goede onderhoudsadviezen. Het gaf me een kick 
om te praten over de SM en samen mooie trips te 
maken. Het clublidmaatschap bracht ook veel 
nieuwe contacten. Henk en ik kwamen door de 
georganiseerde clubritten op onbekende plaatsen. 
Zeker zo boeiend was het te horen over werk en 
liefhebberijen van anderen. Dit stimuleerde ons-
zelf om clubgenoten te laten delen in onze eigen 
ervaringen. 

Het gezamenlijk enthousiasme tijdens onze 
clubcontacten was zo groot, dat we op het mo-
ment van de verkoop van de SM in 2009, het 
lidmaatschap niet hebben opgezegd. Voor mijzelf 
is er helaas de laatste tijd een vervelende belem-
mering gekomen om die contacten te onderhou-
den. Ik kan alleen nog met mensen praten, als het 
er niet meer dan vier à zes zijn in een niet-rumoe-
rige omgeving. En daarmee zijn mijn contactmo-
gelijkheden binnen de club uiterst beperkt gewor-
den.

Over het bestuurslidmaatschap
In veel vrijwilligersorganisaties is financieel-juri-
dische kennis zeldzaam. Ik bezit die kennis. Toen 
zich in de SM-club een probleem op dit gebied 
voordeed, heb ik aangeboden het penningmees-
terschap op mij te nemen. Mede om praktische 
redenen kan en wil ik sinds twee jaren de for-
mele rol niet meer volledig vervullen. Ik verzorg 
nog wel de ledenadministratie en de boekhou-
ding. De zittende penningmeester Egbert krijgt 
van mij de informatie die hij nodig heeft. 

Over de club
Met 13 jaar als actief lid in een club die 20 jaar 
bestaat, heb ik de nodige ontwikkelingen meege-
maakt. Zoals in elke club wisselden perioden van 
bloei en van neergang elkaar af. De discussie over 
aansluiting bij het Franse onderdelenmagazijn is 
heftig geweest. Er zijn hierdoor zeker ook enthou-
siaste leden verdwenen. Het heeft tijd en nieuwe 
spelers nodig gehad om de gemoederen weer tot 
bedaren te brengen. Intussen is er qua onderde-
lenvoorziening een goed alternatief gevonden. Er 
zijn in de afgelopen tijd flink wat leden bijgeko-
men en ook weer nieuwe mensen zijn zich gaan 
inzetten voor clubzaken. De club heeft de op-
gaande weg weer gevonden. Robin heeft daar 
hard aan getrokken. Eind goed al goed dus? Ik 
denk het niet. 

Wat is er essentieel voor een vrijwilligersclub 
om gezond te blijven

De stelling dat zich overal pieken en dalen 
voordoen, leidt al te gemakkelijk tot het berusten 
in een teruggang. Graag wil ik daaraan tegen-

Suzanne M. ontmoet 
Eric Bruinsma
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wicht bieden met een pleidooi voor meer aan-
dacht voor enthousiasme. Enthousiasme is de 
motor waarop een club draait. Maar enthousi-
asme is een breekbaar goed. Voeding vanuit an-
dere leden in de vorm van het mee-organiseren, 
en ook elkaar complimenteren zijn belangrijk om 
enthousiast te blijven. Het is geweldig als je merkt 
dat ook anderen zich inzetten vanuit de gedach-
te ‘de club, dat zijn wij!’. 

Het is een misverstand om te denken dat je je 
vrijblijvend kunt inzetten als je vrijwilligerswerk 
doet. Bij vrijwilligerswerk is de manier waarop 
iets wordt gedaan in mijn ogen crucialer dan het 
behalen van een gezamenlijk doel. Stimuleer je 
elkaar daarbij of laat je - hoezeer ook meestal 
onbedoeld en onbedacht- een ander in de kou 
staan.

Juist in een vrijwilligersclub is het nodig goed 
te plannen en vooruit te denken. Anders zijn de 
clubactiviteiten slecht te combineren met ieders 
werk en gezin. 

Afspraken die niet worden nagekomen, zijn 
funest voor enthousiasme. Denk maar aan een 
sprinter die gespannen in de startblokken staat 
en dan toch niet weg kan. Heb je je ingesteld om 
met een ander iets te regelen of te bespreken, laat 
die ander het afweten. Moet je dan je eigen plan 
trekken of afwachten tot er een ander tijdstip 
komt? Goede kans dat je denkt: ‘Nou, dan maar 
niet!’. En na de zoveelste afzegging denk je: 
‘Daaag!’

Het bestuur, c.q. de club, zou naar mijn mening 
moeten overwegen om minder bestuursleden te 
hebben en in meerdere mate leden projectmatig 
te betrekken. Leden zullen zich wellicht eerder 
melden voor een klus dan voor een formele taak.

Een bezwaar van een formeel bestuur, zou heb 
ik de afgelopen jaren meegemaakt, is dat be-
stuursvergaderingen snel verworden tot een ri-
tueel waar relatief weinig belang aan wordt ge-
hecht. Waaruit dat blijkt? Moeilijk afstembare 
agenda’s, nauwelijks voorbereiding op de verga-
dering, notulen, als ze al worden gemaakt, komen 
pas bij de volgende vergadering tevoorschijn en 
zo zijn er nog wel een paar. Met als gevolg dat de 
afwikkeling van belangrijke zaken onnodige 
spanning geeft.

In de aanpak voor SublieM en voor de website 

is er sinds kort een wat minder formele opzet. Die 
blijkt tot nu toe voor Michiel (SublieM) en voor 
Jan Paul en Gert-Jaap (website) goed te werken. 
Het organiseren van evenementen zou volgens 
mij ook heel goed zo kunnen worden gedaan. De 
ene keer neemt een lid of een groepje van leden 
het op zich om iets voor anderen te doen, een 
volgende keer doet een ander dat. Uiteraard moet 
er vanuit het bestuur begeleiding en ondersteu-
ning worden gegeven als daarom wordt ge-
vraagd. Het (kern)bestuur legt uiteraard tegen-
over de leden op de (formele) Algemene Leden 
Vergadering verantwoording af.

In aandacht houden voor ieders enthousiasme, 
elkaar daarin steunen en stimuleren, zie ik de 
mooie toekomst voor de Citroen SM Club Neder-
land. 

Mijn wens en motto voor 2014 is daarom: KOES-
TER het ENTHOUSIASME

De discussie over 
aansluiting bij het Franse 
onderdelenmagazijn is 
hetig geweest.
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MOBILISATIE + ACTIVATIE + ORGANISATIE

DOUWE G.
BLANKSMA
coo:perations

+31(0) 655 165 003
douwe@cooperations.nl

Empelsedijk 17
5235 AD  OUD EMPEL

STILSTAND KAN
UITEINDELIJK
ALLEEN MAAR

RESULTEREN IN
VOORUITGANG

214x132_Douwe Blanksma  22-01-10  11:07  Pagina 1
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Laatst kregen wij deze foto’s toegestuurd van een clublid. Hij heeft de verlichting 
van zijn dashboard omgebouwd van de standaard lampjes naar LED-verlichting. 
Zie het resultaat op de foto, dat mag er zijn! We zullen de persoon in kwestie eens 
aansporen een artikel te maken over hoe hij dat gedaan heeft en met welke 
moderne onderdelen…

LED verlichting!

Snelle Mededelingen
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Regelmatig wordt er door ‘Klassieke Automobielreizen’, een onderdeel van de 
Volvo Classic Cars, een toertocht uitgeschreven met als doel een bestaand of reeds 
opgeheven stratencircuit te doen herleven

Door Bea en Peter van Heezik

Targa Florio: een ‘SM-
eend’ in een ‘Volvo-bijt’

Afgelopen zomer hebben wij kunnen deelnemen 
aan een prachtige 23-daagse reis van noord naar 
zuid Italië, met een retour over de eilanden Sicilië, 
Sardinië en Corsica.

Nu is Corsica een vreemde eend in de bijt in de 

Italiërit (net als wij) en wij hadden wegens om-
standigheden toch de mogelijkheid deze rit met 
onze SM tussen alle klassieke Volvo’s te maken.

Het doel van de tocht was het oude stratencir-
cuit op Sicilië, de Targa Florio genaamd, waar 
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volgens mij zelfs Rob Slotenmaker een keer de 
eerste plaats gehaald heeft. De totale tocht had 
een lengte van ongeveer 6.500 km, waarvan on-
geveer 600 km met de ferries.

De laatste Targa Florio is gereden in 1973, had 
een lengte van 72 km met meer dan 500 bochten 
en werd 11x gereden.

Alvorens te vertrekken werden de auto’s tech-
nisch gekeurd bij Volvo in Beesd. Na goedkeuring 
ontvingen wij een gedetailleerd route- en smoe-
lenboek, zodat wij een overzicht hadden van 
zowel de route als de deelnemers.

De route was geheel verzorgd. Dat wil zeggen: 
de hotels waren geboekt, er was technische on-
dersteuning alsmede een professionele reisbege-
leiding. Daarnaast bestond de mogelijkheid om 
je op de rustdagen in te schrijven voor diverse 
excursies. Het verzamelpunt was Feldkirch, waar 
het startschot werd gegeven door middel van een 
gezamenlijk diner.

Omdat wij met de SM reden (welke uiteraard 
technisch goedgekeurd was), had men ons op 
voorhand aangegeven geen verantwoordelijkheid 
te kunnen nemen voor technische ondersteuning 
c.q. onderdelen voor de rit. Dat was echter voor 
ons geen enkel probleem, aangezien we al jaren 

SublieM 72 - December 2013 13



met de SM door geheel Europa reizen en zij ons 
nooit en dit keer ook niet in de steek heeft gelaten.

Tijdens de rit naar Feldkirch hebben we de SM 
heerlijk kunnen testen op de Duitse Autobahn en 
hadden we op het laatste stuk nog zo de sokken 
erin, dat we later verrast werden op een bekeuring 
voor te hard rijden op een tweebaans binnenweg. 
Dus zij was er klaar voor om de route te rijden.

De route ging voornamelijk over binnenwegen 
naar Pisa, door Toscane naar Rome en via Napels 
de laars in. Uiteraard hebben wij genoten van het 
rijden in Italië met al zijn charme en temperament. 
Maar ook van de historische plaatsen zoals bij een 
ieder bekend: Pisa, Rome, Pompei, Napels en de 
Vesuvius, waarbij Pompei een hoogtepunt was 
en je je realiseert hoe ver men al ontwikkeld was 
in die tijd.

Met diverse van onze reisgenoten hebben we 
ook genoten van ‘la dolce vita’: de wijn, het stok-
brood, de pizza’s en pasta’s, de limoncello en 
natuurlijk niet te vergeten het Italiaanse ijs.

Rijdend naar het zuiden, o.a. langs de prachtige 
kust van Amalfi, werden we geconfronteerd met 
een steeds armere en vervuilde omgeving, waar-

bij gezegd moet worden dat de vriendelijkheid 
toenam.

Na de oversteek van de straat van Messina ar-
riveerden we op Sicilië, het eiland waar de Targa 
Florio in het verleden verreden is. Na 2 dagen het 
eiland verkend te hebben was het eindelijk zo ver 
om de Targa Florio te rijden. En ja, het is echt 
waar, er zitten meer dan 500 bochten in! Als je 
eenmaal de route gereden hebt krijg je steeds meer 
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respect voor de coureurs uit het verleden, gezien 
de auto’s van destijds en de wegen waarop gere-
den werd.

De oversteek naar Sardinië met de nachtboot 
verliep rustig, ondergaande zon en geen wind. 
Sardinië is een eiland dat al wat meer Europees 
aandoet dan zuid-Italië. Prachtige toer langs de 
kust met veel bochten, waar de SM zich geheel in 
haar element voelde. Eigenlijk was het het weer 
voor een cabrio…

De oversteek naar Corsica is maar een ‘wippie’, 
maar langzaamaan werd de wind sterker en was 
er een behoorlijke golfslag. Corsica is echt een van 
de mooiste eilanden van de Middellandse Zee, 
combineer dat met de Franse levensstijl en je weet 
dat je er zeker weer terug gaat komen.

De oversteek Corsica–Toulon was heftig, aan-
gezien de wind behoorlijk was toegenomen. Tij-
dens het wachten in de haven van Corsica waren 
alle auto’s (inclusief de klassiekers) door het ver-
waaide zeewater overdekt met een dikke laag 
zout, deze lag als een deken over de auto bij los-
sing in Toulon.

Van daaruit hebben we nog de Mont Ventoux 
gereden, waarbij je nog meer respect krijgt voor 
alle wielrenners die hem bestijgen, zo stijl en 
hoog. Eind mei lag daar nog sneeuw langs de kant 
van de weg.

Er was een gezamenlijk afscheidsdiner in Avig-
non. Van daaruit reden we naar huis waarbij de 
SM weer geheel in haar element was, zowel op 

de Franse binnenwegen als op de autoroute.
Het geheel was een zeer goed voorbereide en 

verzorgde tocht met prima deelnemers, die ge-
durende de tocht een steeds homogenere groep 
vormden. Misschien een idee voor de SM-club?

Voor geïnteresseerden is een meer gedetail-
leerde reisroute beschikbaar, aangezien je deze 
route of een gedeelte ervan ook goed zelf kan 
rijden.

Uiteraard hebben we 
genoten van het rijden in 
Italië met al zijn charme en 
temperament.
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Op 9 november heeft bij Citrotech in 
Oldebroek het technisch evenement 
plaatsgevonden

Door de verslaggever ter plaatse

Het evenement bij Citrotech was bijzonder ge-
slaagd. Aangekondigd als tekst en uitleg over olie, 
ging het gelukkig over hetgeen waar de mannen 
van Citrotech alles over weten, de ingewanden 
van Citroëns die met hydraulische olie worden 
aangestuurd. Na de gebruikelijke chitchat bij het 
weerzien, legde Ruud, de pater familias, ons als 
aftrap de werking van de machines uit. Waar we 
bij stonden, werden er wat onderdelen gedraaid. 
Prachtig, iedereen wilde er met z’n neus bovenop 
staan. Dit is wat jongetjes leuk vinden, draaiende 
mechanismen. Daarom zijn horloges en auto’s zo 
geliefd bij veel mannen. En nu kwamen er nog 
krullen af ook...  Vervolgens raakten we aan de 
klets over de stuurinrichting van de SM. De man-
nen van Citrotech hadden namelijk enige tijd 
terug een stuurinrichting van een SM ontleed, 
bestaand uit het stuurhuis en de centrifugaalre-
gelaar. We hebben uitleg gekregen waarom ze 
lekken. Dat zit niet alleen in versleten ringen 
waarvoor ringetjes in de handel zijn. Dat zit ook 
in minuscule beschadigingen in de metalen delen 
die met het blote oog niet waarneembaar zijn. Ook 
al is de slijtage nog bijzonder gering, die kan toch 
al grote interne lekkages veroorzaken. Onder de 
hoge druk in het stuurhuis lekt er LHM door elk 
klein niet met het blote oog waarneembare vlek-
je op de metalen delen. Het is ook best mogelijk 
dat een stuurhuis waarvan de ringetjes zijn ver-
vangen, binnenin lekken, maar dat dit niet direct 
waarneembaar is. Op de foto’s zie je de onderde-
len van het stuurhuis en de centrifugaalregelaar 
die over elkaar schuiven en in elkaar draaien. En 

dan is er weinig verbeeldingskracht voor nodig 
om tot het inzicht te komen dat er slijtage kan 
ontstaan. Gevraagd naar de oorzaak van de slij-
tage, gaf Ruud overigens nog de tip van de dag: 
ververs zo nu en dan ook je LHM. In de LHM 
komen namelijk metaalschilfertjes te zitten dan 
gaat het mis. De ingewanden varen dus wel bij 
regelmatig verse LHM. Ruud doet het bij elke keer 
dat hij z’n SM uitlaat. Dat is wat veel van het 
goede. Op het gevaar af dat mijn geheugen me in 
de steek heeft gelaten, eens in de 60.000 km bij 
veelgebruik zou okay zijn. Maar weinig mensen 
rijden regelmatig in hun SM. Ons ook aanwezige 
clublid SM-specialist Nard zei desgevraagd dat 
er minimaal eens in de 2 jaar moet worden ver-
verst.

Hopelijk gaat Citrotech ooit in navolging van 
de DS stuurhuizen gereviseerde stuurhuizen en 
centrifugaalregelaars voor de SM maken.

Technisch Evenement
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Na het reviseren van de Maserati C114 is deze op een proefstand getest en 
afgesteld

Door Michiel Rautenberg

Proefdraaien bij
Renard Automobiles

Eindelijk, eindelijk! Het moment waar ik lang naar 
uitgekeken had was aangebroken. 

Een korte geschiedenis: voor mijn werk was ik 
onderweg van Venray naar Dordrecht en ‘toeval-
lig’ rij ik dan langs Beneden-Leeuwen, waar de 
garage van Nard en Rene gevestigd is. Ik stopte 
daar voor 10 liter motorolie voor de Maserati. 
Aangekomen bij de olievoorraad liet Nard mij 
een verrijdbare steun zien die hij kort daarvoor 

gebouwd had. Die heeft hij gebouwd om de mo-
tor van de SM op te kunnen monteren en deze 
dan te kunnen repareren, af te stellen of te testen. 
Als de motor op deze steun staat kun je namelijk 
overal goed bij, dat is wel anders als de motor in 
de auto zit. ‘Is dat niets voor jou?’, aldus Nard. 
In de eerste instantie was ik het niet van plan (‘..
als je je werk goed gedaan hebt is dat niet nodig’), 
ik had er namelijk al vaker aan gedacht maar vond 
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het nogal een gedoe om die zware motor te ver-
voeren, op te bouwen, enz. Maar Nard wist mij 
op zijn eigen manier én door een aantal ‘pijnlijke’ 
voorbeelden te noemen en kleurrijk uit te beelden 
toch te overtuigen een keer met de motor naar 
Beneden-Leeuwen te branden. 

Op 24 oktober was het dan zover. Ik een dag 
vrij genomen, mijn vader gevraagd mee te gaan 
(die houdt ook wel van zulke uitstapjes) en met 
de Maserati achterin de Focus naar Renard gere-
den. Het was heerlijk weer, het leek wel voorjaar. 
Het begin was goed! Bij aankomst eerst een bak 
koffie gekregen en toen naar de werkplaats. Met 
de motortakel werd de motor uit de Focus geta-
keld en direct op de steun geplaatst. Alles zit op 
en aan de mobiele steun, van een oliedrukmeter 
tot en met einddempers op de uitlaat. Daardoor 
is het mogelijk tijdens het testen eventuele vreem-
de mechanische geluiden in de motor te horen 
omdat het uitlaatgeluid goed gedempt wordt.

Enfin, eerst werd alles aangesloten: oliedruk-
sensor, koelwatertemperatuursensor, toerental-
meter en koelwaterslangen. En natuurlijk de 
spruitstukken van de uitlaat met speciale nippels 
om later de motor met een viergastester af te kun-
nen stellen. Hier kom ik later op terug.

Nadat alles aangesloten en afgevuld was gingen 
we eerst zonder ontsteking controleren of de 
motor oliedruk opbouwde, als dat niet zo zou zijn 
zou verder gaan geen zin hebben natuurlijk. Ui-
teraard had ik dit thuis zelf al gecontroleerd dus 
ik had er alle vertrouwen in. Echter, bij de eerste 
test bleef de druk 0, we vermoedden lucht in het 
systeem. Onze vermoedens bleken juist: oliefilter 
los, olie in de galerij gegoten, oliefilter gevuld en 
nog maar eens proberen. Tóen ging het beter! Op 
alleen de startmotor werd al een dikke 5 bar op-
gebouwd, dus we konden gaan starten.

STROBOSCOOP
De steun werd naar buiten gereden, en lekker in 
de zon stonden we de laatste handelingen te doen. 
De carburateurs en ontsteking in een basisafstel-
ling, benzine werd aangesloten, klem van de 
stroboscoop om de bougiekabel en toen werd het 
spannend: de startknop. Aangezien ik alles zelf 
gedaan heb aan de motor én het de eerste Mase-
rati is die ik gereviseerd heb had ik toch een 

Het mooie van dit afstellen 
is dat je hoort dat de motor 
steeds mooier ging draaien.
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enigszins verhoogde hartslag. Maar al na een paar 
omwentelingen door de startmotor sloeg de mo-
tor hoestend aan, wát een geweldig moment! Ik 
had er vantevoren toch wel vertrouwen in, maar 
dat het zó soepel zou gaan had ik niet verwacht. 
Dit komt deels ook door de Van Rootselaar ont-
steking, die heb ik een tijd geleden al aangeschaft. 
Naar mijn idee is dit toch veel beter dan de origi-
nele contactpunten, maar dat is persoonlijk. 

In de eerste minuten hielden we de oliedruk en 
koelwater goed in de gaten, maar alles bleef ok. 
De motor begon alleen enorm te roken door de 
gemorste olie bij het loshalen van het oliefilter, en 
ook de olie die bij de montage gebruikt is ver-
brandde in de motor. Maar na een 10 minuten 
was dat verdwenen en liep de motor ‘schoon’ en 
draaiden we het stationair toerental wat terug. 
Het enige dat opviel was dat de motor nogal 
plofte in de uitlaat, vermoedelijk door een fou-
tieve afstelling van een carburateur. Daarna werd 
de motor gestopt voor een check-up, maar alles 
leek in orde! Cool.

ONTSTEKING
Vervolgens werd de motor weer gestart en gingen 
we de ontsteking afstellen met een stroboscoop. 
Bij een instelling van 29 graden moest het merk-
teken op het vliegwiel stil staan. Dit bleek nogal 
af te wijken, door het verdraaien van de ontste-
king werd dit in orde gebracht. Het mooie van dit 
afstellen is dat je hoorde dat de motor steeds 
mooier ging draaien, en dan moesten de carbu-
rateurs nog gedaan worden! Dat beloofde nog 
wat.

Na het afstellen van de ontsteking was het tijd 

voor de lunch, bij de balie werden mijn vader en 
ik gastvrij ontvangen met een gedekte tafel. En 
kon ik even bijkomen van de eerste dreunen van 
de motor!

Goed, na de lunch was het de beurt aan de car-
burateurs. Met een doorstroommeter werden 
eerst de 3 dubbele sets carbs onderling gesynchro-
niseerd, dit kon afgesteld worden middels de 
karakteristieke stangetjes aan de zijkant van de 
carburateurs. Hier ben je toch wel even mee bezig, 
als je namelijk alleen al naar die stangetjes kijkt 
verloopt de synchronisatie weer en moet je ze 
weer iets verstellen. Vervolgens werden de dub-
bele carburateurs ook apart gebalanceerd, ook dit 
deden we met de doorstroommeter. En ook tij-
dens het balanceren en synchroniseren viel het 
op dat de motor steeds mooier rond ging draaien, 
hij kreeg steeds meer de karakteristieke (lees: 
verslavende) Italiaanse roffel!

STUK VOOR STUK
Tenslotte gingen we de motor afstellen met behulp 
van de viergastester, hiervoor heeft Nard de eer-
dergenoemde zes nippels op de uitlaten aange-
bracht. ‘Normaal’ wordt dit gedaan door de 
meetpen in de uitlaatpijp aan te brengen, maar 
omdat er zes carburateurs op deze motor zitten 
moeten deze alle zes separaat afgesteld worden. 
En zo het geschiedde! Stuk voor stuk werden de 
carburateurs afgesteld door de meetslang om de 
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beurt op de nippels aan te sluiten. Met de vier-
gastester worden o.a. de hoogte van het CO ge-
meten en de hoeveelheid onverbrande brandstof. 
Dit laatste is niet onbelangrijk, zeker als je weet 
dat dit machientje geen matige gebruiker is. Dus 
hoe lager deze waarde, hoe beter het rendement, 
hoe schoner de motor blijft en hoe lager het brand-
stofverbruik. 

Tijdens het testen/afstellen met de viergastester 
bleek wel dat er in de carburateurs onderling 
grote verschillen zitten, ondanks dat de mengsel- 
en luchtstelschroeven op alle carburateurs het-
zelfde stonden (basisafstelling). En, ook hier weer, 

na het afstellen van elke carburateur ging de mo-
tor mooier lopen. Maar het eerder genoemde 
ploffen was er nog, tót we bij de laatste carbura-
teur beland waren. Deze bleek erg af te wijken en 
moest flink bijgesteld worden. Het ploffen werd 
waarschijnlijk veroorzaakt door een veel te arm 
mengsel. Dit mengsel verbrandde niet goed in de 
cilinder, maar wel in de hete uitlaat! Dit veroor-
zaakte het ploffen. Na ook deze carb afgesteld te 
hebben was het ploffen volledig verdwenen en 
liep de motor, ehh, übergeil!

SLEUTELAVONDEN
Het was mij na deze dag erg duidelijk geworden 
waarom zo’n steun annex testbank ideaal is. Als 
er bijvoorbeeld een seal gelekt zou hebben had je 
de motor weer uit de auto kunnen takelen voor 
reparatie. Nu kan de motor gemonteerd worden 
en weet je dat het goed is.

De motor is ondertussen weer tussen de chas-
sisbalken gemonteerd en wordt de auto verder 
afgebouwd. Al gaat dit niet très vite, ondertussen 
hebben we ook Dirk z’n CX Break tegen een DS 
23 Pallas geruild, die nu naast de SM staat te sla-
pen. Dit is toch ook wel érg leuk, en de laatste 
paar sleutelavonden hebben we aan de DS ge-
spendeerd.

Wat ik wel besloten heb is om een aparte olie-
druk- en olietemperatuurmeter te installeren, 
naast de originele meters in het dashboard. Die 
vertrouw ik niet helemaal, en op de ‘testbank’ van 
Nard heb ik gezien dat dit toch wel erg mooi 
werkt! 

Op Youtube heb ik een film van het testen ge-
p l a a t s t :  h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=WVEWDqaOHq4, hier kun je alles ‘live’ 
bekijken!

Wordt vervolgd!
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Clublid Marco van der Noordaa kwam met het initiatief een terugkerende rubriek 
te schrijven over het veilen van SM’s in het (buiten)land 

Door Marco van der Noordaa

Eenmaal, andermaal…
SM’s onder de hamer

In deze nieuwe rubriek in SublieM zal ik in elke 
editie zorgen voor een actueel overzicht van ge-
veilde SM’s. Omdat het leuk is (er zitten altijd wel 
opvallende exemplaren bij), maar ook omdat het 
een beeld geeft van de waardeontwikkeling van 
onze voitures. Wellicht zijn niet alle lezers bekend 
met veilingen van klassiekers. Dat was ik tot voor 
kort ook niet, maar sinds mijn lidmaatschap van 
het Franse weekblad La vie de l’auto (zeer aan te 
bevelen) ben ik een stuk wijzer geworden. Het 
blijkt namelijk dat in Frankrijk heel wat afgeveild 
wordt aan klassiekers en daarover wordt dan 

vooraf en achteraf bericht in dit blad. Ook staan 
er altijd grote advertenties in van de grote vei-
linghuizen. Ook buiten Frankrijk vinden dit soort 
veilingen plaats. Van klassiekerveilingen in Ne-
derland heb ik nog niet gehoord. Voor tips houd 
ik me aanbevolen. 
In deze eerste aflevering een wat uitgebreider 
overzicht. Ik presenteer wat ik gevonden heb op 
alle veilingen in 2013 tot nu toe, dus tot en met 
november. Volgende keer zal ik volstaan met de 
geveilde SM’s sinds de vorige SublieM. Ik preten-
deer niet compleet te zijn. Mail me vooral als er 
een mooi exemplaar ontbreekt, dan neem ik die 
volgende keer mee. 
Daar gaan we – als eerste meteen een knaller:

Datum: 8 februari 2013
Plaats: Parijs, Frankrijk (Rétromobile)
Veilinghuis: Artcurial
Kavel: 1971 CITROËN SM COUPÉ, Châssis n° 
SB2915, Moteur n°C114/1-108468
Bijzonderheden: Engelse papieren. Carburateur, 
airco. Volgens de omschrijving voor 249.000 Zwit-
serse franken (€ 201.987,-) gerestaureerd door 
Garage du Lac van Vincent Crescia. Het lijkt me 
nog een hele uitdaging om zoveel kosten te maken 
voor een restauratie. Kent er iemand een SM die 
voor meer geld opgeknapt is? Mail me, dan kom 
ik daar volgende keer op terug. Kijk trouwens 
vooral even op de website van deze garage. Beeld-
materiaal om van te smullen, met name van res-
tauraties van DS-en: www.crescia-sa.ch. Het in-
terieur is onder handen genomen door de firma 
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Barron-Sellier te Lyon. Dit bedrijf heeft o.a. één 
van de presidentiële SM’s opnieuw bekleed, zie 
hun site: www.baron-sellier.fr. Naar mijn smaak 
zijn ze iets te kwistig geweest met leer, want het 
zit nu ook op het dashboard, het stuur en zelfs op 
de stangen van de pedalen. Voor zoveel geld zou 
ik het gewoon origineel houden. De begeleidende 
foto’s bij deze kavel vind ik heel geslaagd: cham-
pagne en de SM vormen een mooi duo. Ik ben zelf 
net met vrouw en SM in de Champagne geweest 
en dat is goed bevallen. Foto’s volgen later wel 
eens in SublieM. 

Verkocht voor: € 127.600,- De restauratie is niet 
terugverdiend, maar toch niet gek voor een SM! 
Is dit een record? Wie weet het? En wie weet iets 
over waar deze SM nu is?

Datum: 8 februari 2013
Plaats: Parijs, Frankrijk (Rétromobile)
Veilinghuis: Artcurial
Kavel: 1972 CITROEN SM INJECTION 2,7L. 
Châssis n° SC3527.
Bijzonderheden: Duitse papieren. Electronische 
injectie, airco, interieur oker velours. De verkoper 
had deze SM nog niet lang, maar moest onvoor-
zien een groot deel van de collectie afstoten (de 
crisis?). Nieuwe lak, verder geeft Artcurial geen 
informatie over deze auto.

Verkocht voor: € 23.827,-

Datum: 10 juni 2013
Plaats: Parijs, Frankrijk (Automobiles sur les 
Champs 5)
Veilinghuis: Artcurial
Kavel: 1974 CITROËN SM INJECTION, Châssis 
00SC3124
Bijzonderheden: Nederlandse papieren. Elektro-
nische injectie, airco. Continental Edison-radio. 
Door Citroën Amsterdam verkocht en onderhou-
den. Kleur: feuille dorée. De eerste eigenaar was 
een Australiër die er één keer per jaar mee naar 
Parijs reed. Daarna is de auto in handen gekomen 
van de heer Van Brakel, directeur van een groot 
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Nederlands bedrijf. De volgende eigenaar en 
huidige verkoper rijdt de motor in de soep in de 
jaren tachtig en laat hem reviseren. In zeer goede 
staat; komt volgens Artcurial in de buurt van de 
SM die op Rétromobile 2013 (zie hiervoor) ver-
kocht is voor 130.000 euro. Inclusief afgestempeld 
onderhoudsboekje en originele radio.
Verkocht voor: € 60.166,-

Datum: 10 juni 2013
Plaats: Parijs, Frankrijk (Automobiles sur les 
Champs 5)
Veilinghuis: Artcurial
Kavel: 1972 CITROËN SM COUPÉ, Châssis n° 
00SB6475, Moteur n° 107353

Bijzonderheden: Carburateur, airco. Door verko-
per gekocht in 1979 in de Hérault. In 1990 gere-
viseerd. 85.192 kilometers op de teller. Heeft 10 
jaar niet gelopen. Zwart skai. Continental Edison-
radio. Met onderhoudsboekje. Ik zou zeggen: voor 
de liefhebber (ik niet: met een witte blijf je zitten 
– hoewel deze toch gewoon verkocht is). 
Verkocht voor: € 13.237,-

Datum: 11 oktober 2013
Plaats: Knokke-Heist, België (The Zoute Sale)
Veilinghuis: Bonhams
Kavel: 1972 CITRÖEN SM COUPÉ, Chassis no. 
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OOSB4381
Bijzonderheden: Belgische auto, door verkoper 
in 2010 gekocht met toen 75.000 km op de teller. 
Gedeeltelijk gerestaureerd. Zwart leder, airco, 
handgeschakeld.
Verkocht voor: € 11.500,-

Datum: 20 oktober 2013
Plaats: Parijs, Frankrijk (Automobiles sur les 
Champs 6)
Veilinghuis: Artcurial
Kavel: 1972 Citroën SM coupé, Châssis n° 
00SB6830
Bijzonderheden: Franse papieren. Metallic grijs 
(precieze kleur niet vermeld), bruin leder. Carbu-
rateur, airco. In februari 1972 gekocht door een 
liefhebber in Aurillac in de Auvergne en tot 2012 
in dezelfde familie gebleven. 127.000 kilometers 
op de teller, bijgehouden in onderhoudsboekje. 
Rond 2010 is de auto weer rijklaar gemaakt na 
een aantal jaren stil te hebben gestaan. Recentelijk 
overgespoten. In juni 2013 nagekeken door Ga-
rage de la Poste in Le Vésinet, waar een paar 
zaken gerepareerd zijn en een servicebeurt is 
gedaan. Desondanks geen geldige contrôle tech-
nique ten tijde van de veiling.
Verkocht voor: € 18.050,-

In 2013 zijn er dus zes SM’s geveild, tenminste 
voor zover ik heb kunnen terugvinden. Bijna al-
lemaal door Artcurial. Mogelijk komt er nog wat 
bij, want het jaar is nog niet voorbij. In de vol-
gende SublieM zorg ik voor een actueel overzicht. 
Hulp en reacties van lezers zijn van harte welkom 
via marcovandernoordaa@yahoo.com.
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Voorafgaand aan dit verhaal een korte geschiede-
nis. In april 2012 was er een voorjaarsrit in Etten-
Leur, die startte bij garage Jac Ossenblok. Ik was 
daar ook, meegereden met Robin en zijn vriendin 
Lieke. Ik raakte aan de praat met Henk de Vries, 
en Henk meldde mij dat zijn bijrijder nog op bed 
lag toen hij ’s morgens wegreed. Henk reed dus 
alleen in zijn SM in de mooie kleur feuille dorée. 
Een mooie SM, geïmporteerd uit Italië. Ik stelde 
voor om met hem mee te rijden, wel zo gezellig 
en je leert ook andere clubleden kennen! Wij gin-
gen op weg, en na ongeveer een uur mocht ik 
achter het stuur plaatsnemen. Wát een straf. Zoals 
altijd is het rijden in een SM voor mij een sensatie, 
zo ook deze keer! Echter, al snel merkte ik dat de 

auto toch wat aandachtspuntjes had. De deuren 
sloten niet helemaal goed, de ruitenwissers deden 
wat ze zelf wilden en de motor wilde niet boven 
de 4000 omw/min draaien. Ik vroeg hem wie het 
onderhoud aan de auto deed, Henk bleek hier een 
vast adres voor te hebben waar al zijn auto’s 
worden onderhouden, Henk is namelijk in het 
bezit van meerdere klassiekers. Toch vond ik het 
vreemd dat ondanks dit onderhoud de auto toch 
niet lekker liep en raadde Henk aan een SM spe-
cialist te bezoeken. Via via kwam hij een paar 
maanden later in Doetinchem terecht, bij Cyril 
Sars. 

Henk heeft gelijk daad bij het woord gevoegd 
en heeft zijn SM in mei bij Cyril laten onderzoe-

De SM van Henk de Vries is in Doetinchem door Cyril Sars flink onder handen 
genomen, na een grondige inspectie bleek namelijk dat er toch wel wat 
aandachtspunten waren

Tekst Michiel Rautenberg, foto’s Henk de Vries

Een mooie SM in 
de reparatie
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ken. Volgens Henk had de auto slechts 36643 
originele kilometers gereden. Echter, al snel bleek 
dat hier toch wel aan getwijfeld kon worden. Bij 
het eerste onderzoek van de auto kwam er toch 
een aantal defecten/aandachtspunten aan het 
licht waaruit bleek dat de auto meer kilometers 
in de wielen had dan eerst gedacht. 

Goed, de intentie was om de motor eerst goed 
lopend te maken. De 123-ontsteking werd onder-
zocht, bleek defect en werd opgestuurd ter repa-
ratie. De carburateurs werden gedemonteerd en 
gereinigd. Vervolgens werd een start gemaakt 
met het stellen van de kleppen, maar toen kwam 
de eerste ellende aan het licht. De lagerkappen 
van de nokkenassen zaten vol slijpsel, en een 
grondig onderzoek van de gehele motor bleek 
nodig. De olie werd afgetapt en de carterpan 
verwijderd. In het carter werd een hoop slijpsel 
aangetroffen, en ook de primaire kettingspanner 
bleek niet meer te werken. Verwonderlijk dat dit 
zo lang goed kan gaan in zo’n motor! Dit waren 
toch wel genoeg redenen om de motor volledig 
te demonteren en te reviseren. Echter, na overleg 
met Henk werd besloten de motor te vullen met 
nieuwe olie en het voorlopig zo te laten. Onder-
tussen zou er gezocht worden naar een nieuwe 
motor of een nieuwe SM. In de USA werd bijna 
een andere SM aangeschaft door Henk, en dan 
ook toelvallig één die Cyril goed kende omdat hij 
hier nog aan gewerkt had in het verleden. Het is 
een kleine SM-wereld, zo blijkt maar weer!

Maar, deze SM is het niet geworden en Henk 
besloot toch tot volledige revisie van de motor. 
En dus werd begonnen met het demonteren van 
de motor. Na de demontage werd weer een aan-
tal defecten ontdekt. Dit waren o.a. redelijk ver-
sleten nokkenassen, een barst aan de onderzijde 
van cilinder 6 waar tevens een lasbewerking werd 
aangetroffen en versleten nokkenaslagers. Hieruit 
kon worden opgemaakt dat de motor al eerder 
uit elkaar is geweest. Werk aan de winkel dus! 
Tevens werd besloten tot het laten ‘trommelen’ 
van de motor, wat een waanzinnig mooi resultaat 
had! Zie de foto voor het eindresultaat van de 
revisie. Ook in de versnellingsbak was het feest, 
hier werden afgebroken tandwielen aangetroffen. 
Dit tot grote verbazing van de eigenaar, aangezien 
de bak nog zo lekker soepel schakelde! Schijn 
bedriegt blijkbaar altijd. Ook de bak kreeg dus de 
volle aandacht van Cyril en werd gereviseerd.

Ook de carrosserie van de auto werd onder 
handen genomen. En ook hier een hoop pijnpun-
ten, veroorzaakt door puur amateurisme als je het 
mij vraagt. De bodem van de gehele auto was op 
een aantal plaatsen flink ingedeukt door foutief 
opkrikken, waaronder ook een kokerbalk die flink 
ingedeukt was. Ter plaatse van de linker aan-
drijfas werd een flinke beschadiging aan het 
subframe aangetroffen. Waarschijnlijk is hier een 
keer aandrijfas losgelopen of gebroken en heeft 
hierdoor een enorme schade aangericht in het 
vooronder. Maar dit is nooit hersteld, er is ge-
woon een nieuwe as gemonteerd. In de rechter-
deur is ooit eens een ‘aanpassing’ gedaan, en 
hierbij is met een zaag een deel van het plaatwerk 
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doorgezaagd… Sommige dingen zijn niet te be-
grijpen! Om dit later weer te verstevigen is er een 
plaatje met twee bouten op gemonteerd. Bijzon-
dere methode! Maar niet echt zoals het hoort, zie 
de foto. Dit werd door Cyril hersteld, net als de 
schade die door de losgelopen aandrijfas veroor-
zaakt werd. Dit is prachtig hersteld met mooi 
plaat- en laswerk. Klasse. 

Wat was er nog meer: de remaccu was op de 
plaats van de hoofdbol gemonteerd, wat ervoor 
zorgde dat de pomp bijna continu aan het tikken 
was. Verder is de airco helemaal nagekeken en 
de poelie hiervan vervangen, diverse aanslagrub-
bers enz. Eigenlijk de standaard onderhoudsza-
ken. 

In mei 2013 was de auto nagenoeg klaar, en heeft 
Cyril er de eerste flinke proefrit mee gemaakt naar 
Citromobile. In Henk’s SM werd op Citromobile 
de kofferbakverkoop gehouden, en stond dus 
binnen bij de stand van Citrosars. De auto reed 
volgens Cyril fantastisch, er was na deze rit wel 
een aantal aandachtspunten maar deze waren niet 
zorgwekkend. Het enige serieuze was een hele 
kleine koelwaterlekkage door een gaatje in de 
cilinderkop. Dit is waarschijnlijk ontstaan door 
slakinsluiting in het gietproces, en door het ultra-

soon reinigen van de kop is dit een lek geworden. 
Cyril heeft dit opgelost door er een kleine draad 
in te tappen en hier een boutje met een speciaal 
afdichtingsmiddel in te draaien. Het probleem is 
nu verholpen.

Al met al heeft Henk nu een prachtige SM, en 
hij heeft er afgelopen zomer veel mee gereden. 
Waar nog aan gewerkt wordt is een ander lucht-
inlaatsysteem. Cyril heeft iets bedacht en heeft 
dit getest op zijn eigen auto. Maar of dit al ge-
monteerd is……?
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Dat mag toch wel als een enorm succes voor Cit-
roën worden gezien, ik bedoel: als je de Mercedes 
CL 600 als een opvolger beschouwt, daar rijden er 
maar 110 van in Nederland. Die twaalfcilinder is 
al 21 jaar te koop, de SM had maar 5 jaar!

Ik schat dat van de 5500 SM’s in Frankrijk ge-
leverd er nog ongeveer 2500 over zijn, als je net 
als in Nederland ervan uitgaat dat ongeveer 1% 
te koop staat. Daarvan zullen er ongeveer 500 
écht de moeite waard zijn, de rest kan beter “in 
die Presse” zoals een Duits clublid mij in Enge-
land toevertrouwde, toen een Zwitserse SM was 
gestrand. Spart eine Menge Leid bei den Leuten! 

Ik vond tussen oude papieren een lijstje van 
kentekens die ik rond 1980 in Amsterdam ver-
zamelde van de Alfa Romeo Berlina 2000. Van 
de 18 kentekens bleek er nog één op www.rdw.
nl geregistreerd te zijn. Als bijeffect heb ik een 
nieuwe site ontdekt, www.nrplaat.nl. Daar kun 
je geregistreerde aantallen  van een model opzoe-
ken! Ik heb zo - in korte tijd - het volgende lijstje 
van wat pasttime favorieten van mij gemaakt:

(in 2012 telde het CBS 408 gemeenten in NL)

Citroën SM    189  
Citroën SM inj   59  
Mercedes 450 SEL 6.9 78  
Alfa Romeo Berlina 2000 12  
Renault 16 L/L aut. 17  
Renault 16 GL/GLS 27  
Renault 16 TS  24  
Renault 16 TS aut.  8  
Renault 16 TX  42  
Mercedes CL 600  110
(van 1992 tot heden!)
Mercedes SL 280  25  
Mercedes 300 turbodiesel 70  
Volvo 1800 ES  75  
Smart Fortwo MHD 2412  
Trafic 1.9Dci  L2  1192 

Een clublid stuitte toevallig op een interessante website over het aantal 
geregistreerde auto’s

Een SM in iedere gemeente

Snelle Mededelingen
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