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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.



Evenementen

2014

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:   Rit in Duitsland

1 november:   Technische meeting

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,

Je hebt nu de eerste SublieM van dit jaar in han-
den. Dat betekent dat het rijseizoen weer is begon-
nen. Hoewel, het is maar de vraag of het vorige 
rijseizoen wel gesloten is geweest. Het is de na-
genoeg de hele winter perfect weer geweest voor 
onze Diva’s. Toch is er ongetwijfeld weer het 
nodige onderhoudswerk gedaan aan de auto’s 
zodat de auto’s toch even op stal zijn geweest. 
Het is ook de eerste winter geweest dat de oude 
diesels en oude LPG-auto’s uit het straatbeeld zijn 
verdwenen. Gelukkig is ons de belastingmaatre-
gel grotendeels bespaard gebleven. Wellicht dat 
er nu een vlucht naar oudere auto’s zal plaatsvin-
den om belastingvrij te rijden. Naar mijn inschat-
ting zal dat evenwel niet leiden tot een grote run 
op de Diva. Daarvoor is een goede SM naar mijn 
inschatting toch een wat al te dure auto. 

 Wat ik wel als een ontwikkeling zie, is dat de 
goede auto’s in het hogere prijssegment worden 
verkocht. De donoren blijven staan en de auto’s 
in het middenprijssegment gaan ook nog wel van 
hand tot hand mits die voldoen aan een aantal 
voorwaarden. Dat gaat steeds om de voorwaarde 
van een volstrekt roestvrije auto waaraan onder-
houd is gepleegd, het liefst met een goed origineel 
leren interieur en als het helemaal mee zit, ook 
nog behoorlijk goed in de lak. Voor zover je van 
een trend kunt spreken met de aantallen waar het 
om gaat bij de SM, is die dat de auto’s steeds in 
topconditie worden gebracht. Ik denk daarom dat 
de SM beetje bij beetje aan het opschuiven is voor 
wat betreft de gemiddelde waarde. Het werk aan 
de auto’s vertaalt zich namelijk ook in de waarde! 
Dat is goed nieuws. Want als de trend zich door-
zet zou dat betekenen dat het steeds meer gaat 
lonen een SM te restaureren. Dat is van belang 
voor het in stand houden van het aantal SM’s dat 
er nu nog is. Toch blijft het tricky, de waarde van 
de SM. Niet elke SM gaat voor de hoofdprijs. De 
keurige auto die ter veiling werd aangeboden op 

Rétromobile heeft de geschatte opbrengst bij 
lange na niet gehaald. Hoewel er geen reden was 
te twijfelen over goed functioneren werd er ge-
mopperd over het omzetten van injectie naar 
carburateur, over de automaat en zo nog wat 
dingetjes. Mijn conclusie is dat de markt voor 
echte, harde en kloppende auto’s met handbak 
beter wordt. Foutloze auto’s moeten maar zo 
richting 45.000 euro gaan. Foutloze auto’s zijn er 
maar erg weinig. En dus wordt er gekozen voor 
heel goede auto’s naar een nog hoger niveau te 
tillen. 

 Vanwege de discussie over de wegenbelasting 
is de FEHAC veel naar buiten getreden. Dat heeft 
het bestuur aan het denken gezet. Wij hebben de 
conclusie getrokken dat de FEHAC niet de bood-
schap uitdraagt die strookt met waarvoor de 
Citroën SM-gemeenschap staat. Dat gaat over 
originaliteit en het dagelijkse gebruik van de 
auto’s waarvan de FEHAC meent dat dit niet goed 
is voor het in stand houden van oude auto’s. 
Communis opinio is dat de SM de nodige modi-
ficaties behoeft en het liefst niet geheel origineel 
wordt gehouden. Wat betreft het gebruik, menen 
wij dat het aan de eigenaar is wat hij of zij ermee 
doet. De SM’s die veel worden bereden, worden 
voor zover bekend goed onderhouden. Dat brengt 
mee dat de FEHAC niet staat voor hetzelfde als 

Van de voorzitter
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onze club. Het bestuur heeft daarom het lidmaat-
schap van de FEHAC opgezegd. Hoewel niet al 
te veel, kost het lidmaatschap toch geld dat we 
beter ergens aan kunnen besteden in lijn met het 
belang van onze leden. 

 
Voor nu veel leesplezier!

Robin Visser
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Clubleden Wouter en Luco hebben met hun SM een mooie rit gereden in 
Duitsland, waarvan hier het verslag

In 2013 bestond onze Duitse zusterclub, de Queer-
lenker, 15 jaar! Dat is  toch zeker een feestje 
waard? Thomas en Roger namen de handschoen 
op en organiseerden in het weekend van de nati-
onale feestavond ‘Tag der deutschen Einheit’ een 
ambitieus jubileumweekend.

Aangemoedigd door Mark en Daan, die samen 
met Nat en Erik zouden gaan, hadden wij ons ook 
op de lijst laten zetten. Dat zou een leuke en luxe 
afsluiting van onze zomervakantie worden. Een 
zevende Hollander, Jorden, maakte de Neder-
landse delegatie  compleet.

Op donderdag 3 oktober lieten wij de geleende 
camper, die we tijdens onze vakantie hadden 
gebruikt, achter bij zijn eigenaren en verruilden 

hem voor onze eigen Diva. Ze had ons zeker ge-
mist, want ze snorde heerlijk over de Duitse 
Autobahn.

Vlak voordat we ‘bestemming bereikt’ hoorden 
ontwaarden wij plots schuin voor ons een bekend 
silhouet. Een groene Kadett cabrio met wit linnen 
kap! Wat een toeval. De laatste kilometers naar 
het hotel reden wij samen op met Mark en gele-
genheidscopiloot Nat.

Hun partners, Daan en Erik, moesten nog even 
werken voor de kost en zouden ‘s avonds aan-
schuiven aan het diner.

We verlieten de Autobahn en bereikten via don-
kere bossen en bochtige wegen, met uitzicht op 
een heuse kasteelruïne op een rots, ons luxe hotel 

Einheitstour, 
Duitsland
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aan een kabbelende beek in het dorpje Hohr-
Grenzhausen.

Na te hebben ingecheckt was het tijd om kennis 
te maken met de overige deelnemers, maar eerst 
moest de inwendige mens worden versterkt. Nat 
en Mark zetten zich met ons op het terras voor 
het hotel aan een late lunch. Je kon immers niet 
weten hoe de catering verder die dag zou verlo-
pen! 

‘s Middags startten we met het eerste onderdeel 
van het ambitieuze programma: een minicruise 
op de Rijn. De weergoden waren ons welgezind: 
het bleef droog en de zon liet zich van zijn beste 
kant zien. De zonnige sfeer en het enthousiasme 
van de deelnemers waren blijkbaar zodanig aan-
stekelijk dat de schipper iets te vroeg van wal 
stak. Dit leidde ertoe dat een deelnemer verweesd 
achterbleef op de kade. Hij had letterlijk de boot 
gemist. Lang leve de moderne communicatiemid-
delen: het cruiseschip wendde de steven om de 
verloren zoon op te halen. Wij konden onze reis 
voortzetten richting Koblenz, intussen genietend 
van het uitzicht, de verhalen van de kapitein en 
natuurlijk van bier en wijn!

Vanaf het water ziet de omgeving er echt spec-
taculair uit en je zou bijna een Rijn-cruise boeken, 
het is niet voor niets dat het gebied hier - het 
Obere MittelRheintal - als UNESCO werelderf-
goed is aangemerkt! Prachtige gebouwen uit alle 
bouwperioden, lieftallige dorpen en stadjes, met 

wijngaarden bedekte hellingen, dichte loofbossen, 
te veel om op te noemen: het Rijndal heeft het 
allemaal en dat zouden wij in dit jubileumweek-
end zeker gaan ervaren.

Na een weldadig buffetdiner, waarbij inmiddels 
ook Daan en Erik waren aangeschoven, en wat 
drankjes in de bar was het tijd om de bedden aan 
een grondige inspectie te onderwerpen. Wij had-
den immers 10 dagen in een camper vertoefd en 
een echt bed voelt dan toch wel heel fijn.

Vrijdag ging het programma dan echt van start. 
Na het ontbijt was het tijd om de motoren te star-
ten. Voor mij geen routinematige voorbereidin-
gen. Zoals ik gewend ben had Luco natuurlijk alle 
sapjes van de SM al gecontroleerd.

Voor de ochtend stond een rit van ruim 125 
kilometer op het programma. Over de Hunsrueck 
met talrijke s-bochten een behoorlijke uitdaging 
voor de stuurmanskunst der chauffeurs, langs 

Het middageten wordt 
geserveerd bij Furst von 
Metternich thuis op Slot 
Johannisberg.
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Moezel, Rijn en Lahn naar Bacharach. Na de lunch 
volgde een gegidste wandeling door het stadje. 
We waren in een van de oudste wijnbouwgebie-
den van Duitsland, dus ook een wijnproeverij kon 
niet ontbreken.

Na de lunch vervolgden wij onze route, onder 
andere via de beroemde rots Loreley, wie kent 
niet het beroemde gedicht van Heinrich Heine, 
naar de Marksburg. Een tochtje van nog geen 35 
kilometer.

Waar andere middeleeuwse vestingen langs de 
Rijn in de loop der eeuwen zwaar te lijden hebben 
gehad van de buren, wist de Marksburg redelijk 
ongeschonden de tand des tijds te doorstaan. 

Hier werden wij door een zeer kundige jonge-
dame deelgenoot gemaakt van de roemrijke ge-
schiedenis van de burcht en haar bewoners.

Maar dan is het toch echt tijd om weer terug te 
keren naar het hotel (weer een mooie tocht van 
ruim 34 kilometer).

Ik zei toch ambitieus?
Zaterdag 4 oktober drukken we het gaspedaal 

nog eens diep in en verkennen we een tweede 
UNESCO erfgoed: de Limes. De communisten 

waren niet de eersten die in Duitsland een muur 
bouwden! Dat deden de Romeinen ze tweedui-
zend jaar geleden hier al voor. 

De rit voerde uiteraard niet langs de hele grens, 
dat zou al te ambitieus zijn. Met ruim 550 kilo-
meter is het het langste bouwwerk in Europa. 
Grote delen zijn alleen zichtbaar dankzij de 
bruine toeristenbordjes en liggen verscholen in 
de bossen. Hier en daar is een uitkijktoren nage-
bouwd of een Romeins fort. Daar snellen wij in 
onze wagen aan voorbij. Geen tijd om al het moois 
te bekijken. Er is gewoon te veel! De weg naar ons 
lunchadres is vandaag slechts 105 kilometer. He-
laas regent het vanmorgen behoorlijk, maar dat 
mag de pret niet drukken. Ook bij een korte 
pauze halverwege de ochtend is het onder de vele 
paraplu’s heel gezellig!

Het middageten wordt geserveerd bij Furst von 
Metternich thuis op Slot Johannisberg. De adel-
lijke wijnbouwers zijn sinds de 19e eeuw in het 
bezit van het landgoed. Nog steeds tegen betaling 
van een tiende aan de nazaat van de gulle gever 
van destijds: Karl von Habsburg Lothringen. Hier 
wordt werkelijk overheerlijke sekt geproduceerd 
en geschonken. 1 glaasje mag toch?

Na aan tafel heerlijk te hebben gekeuveld met 
de Duitse disgenoten zet de stoet zich in beweging 
naar alweer een uniek bouwwerk. Net zo origi-
neel als de Marksburg is namelijk ook het Cister-
ciënzer klooster Eberbach. Dit is niet ondanks 
maar juist dankzij oorlogvoerende troepen. Tij-
dens de dertigjarige oorlog werd de omgeving 
van het klooster door rondtrekkende Zweedse 
troepen dermate verruïneerd dat het klooster fi-
nancieel helemaal aan de grond zat en er geen 
geld meer was voor barokke verbouwingen in 
later tijden. Bij uitstek geschikt voor de binnen-
opnames van de beroemde film De naam van de 
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Roos met Sean Connery dus. Daarna kregen we 
alweer een leuke rondleiding door een enthousi-
aste dame. Zij was spaarzaam met jaartallen en 
juist gul met interessante wetenswaardigheden 
over het belang van de van oorsprong Franse 
monniken voor de ontwikkeling van de plaatse-
lijke wijnbouw, het dagelijks leven in en rond het 
klooster en natuurlijk over Sean Connery en zijn 
hemelbed met blauw satijnen beddengoed. Na 
dit onderdeel trokken Luco en ik ons eigen plan, 
lieten het roadbook voor wat het was en namen 
de snelste weg terug naar ons hotel dat lonkte 
met zijn sauna’s, zwembad en whirlpools.

Wij waren niet de eersten op de parking. Ande-
ren waren duidelijk op hetzelfde idee gekomen 
en het werd al snel gezellig in het hotel. Mark en 
Daan hebben wel de hele rit uitgereden. Hulde 
aan de helden!

Zaterdagavond werd het diner niet in het res-
taurant van het hotel gereserveerd, maar in het 

tegenover gelegen etablissement alwaar later die 
avond gelegenheid was voor sportieve ontspan-
ning in de vorm van bowling. Natuurlijk waren 
er op de slotavond de nodige speeches.

En toen, na al deze emotionele woorden, was 
het tijd voor feest! Tot in de vroege uurtjes schijnt 
het feest te hebben geduurd. Men zegt dat er zelfs 
werd gedanst, maar ondergetekenden zijn op tijd 
naar bed gegaan. De volgende dag moesten we 
toch ook weer bijtijds op: ontbijten, uitchecken, 
sapjes controleren en een ritje rijden.

Maar niet zo heel vroeg hoor, de rit startte pas 
om 11 uur. Op naar Koblenz, die prachtige stad 
aan de samenvloeiing (confluentes, met een 
beetje fantasie herken je daar de naam in) van 
Moezel en Rijn. Heel geliefd bij camper-, bus- en 
riviercruisetoeristen van een zekere leeftijd.

Recht tegenover deze samenvloeiing bevindt 
zich op een steile rots (118 m boven de Rijn) één 
der sterkste en machtigste vestingen van Europa 
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uit de tijd na 1815: de Festung Ehrenbreitstein. 
Deze imposante vesting heeft een bouwgeschie-
denis die terug gaat tot het jaar 1000. De huidige 
verschijningsvorm is aan het begin van de 19e 
eeuw tot stand gekomen ter bescherming van de 
Pruisische provincie tegen de vermaledijde Fran-
sen. Vanaf de vesting gaat de grootste kabelbaan 

van Europa (ten noorden van de Alpen dan na-
tuurlijk) over de Rijn naar de stad. Dat moet dan 
natuurlijk wel ervaren worden...en ik kan u zeg-
gen, het is een aanrader!

Het ambitieuze jubileumweekend eindigde met 
een overheerlijke lunch boven in de burcht. 
Daarna was het echt tijd geworden om afscheid 
te nemen van onze gastheren en mede-tourgeno-
ten. 

Zoals de voorzitter ook tijdens zijn speech me-
moreerde: tijdens dit soort uitstapjes leer je je 
eigen omgeving beter kennen en maak je nieuwe 
vrienden. Dat geldt voor onze eigen dagtochten 
net zo zeer als voor de Duitse weekendjes. 

We gaan zeker weer eens buurten. Queerlenker 
of Motorboys. Duitsland is niet (altijd) ver weg. 
Maar niet meer dit jaar. Freek’s fotopuzzeltocht 
(moeilijk vonden wij!) in Groningen was voorlo-
pig de laatste rit voor onze dame. Volgend jaar 
met Pasen moet ze weer verkwikt na haar win-
terslaap naar Chartres. Wij hebben ons al voor 
Dominique’s beroemde weekend aangemeld!
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Een club bestaat bij de gratie van zijn leden. In 
ons geval allemaal lieden met een passie voor de 
Citroën SM, maar verder natuurlijk met allerlei 
achtergronden. Dat maakt een club en clubmee-
tings ook leuk: rondom die gedeelde liefde 
nieuwe mensen leren kennen en dan samen met 
hen van de SM genieten. En wie weet wat er ver-
der nog van komt, want met elkaar hebben we 
een prachtig divers netwerk. Maar het begint met 
weten wie de leden zijn. Vandaar deze nieuwe 
rubriek Salut Membres! Daarin geven we elke 
keer nieuwe leden de gelegenheid om zich kort 
voor te stellen. In deze eerste aflevering beginnen 
we met kersverse leden Vincent en Bas. Salut au 
club, chers membres!

N a a m :  V i n c e n t 
Weggemans (42)
G e t r o u w d  m e t 
Christel, kinderen: 
dochter Arte(10) en 
zoon Does(7).
Beroep: journalist.
Citroën C.V.: ‘Op-
gegroeid in een 
2CV4, in de jaren 
negentig een jaar in 
een DS mogen rij-
den en sinds 2013 

zorg ik voor de SM van Bas van den Berg’ (zie 
hieronder).

Wat vind je zo bijzonder aan de SM? ‘Een zeld-

zame verschijning met een prachtige lijn en een 
onovertroffen combinatie van soepele vering en 
flink vermogen, waardoor je comfortabel kunt 
cruisen én sportief kunt rijden. En dat in een auto 
die net zo oud is als ik zelf!’

Gaan we je zien op bijeenkomsten van de club? 
‘Lijkt me gezellig!’

Wil je verder nog iets delen met de club? ‘Nog 
niet, maar dat komt vanzelf…’

In navoging van de rubriek ‘Eenmaal andermaal’ wederom een nieuwe rubriek! U 
ziet het, we zitten niet stil. Nieuwe clubleden worden aan u voorgesteld

Door Marco van der Noordaa

Salut membres !
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Naam: Sebastiaan van den Berg (42)
Getrouwd met Patricia (Spaanse), drie kinderen: 
Cayetana(9), Maurits(7) en Francisco(3).
Beroep: Asset Management.
Citroën C.V: ‘Als kind hadden mijn ouders eerst 
een Eend (we hebben er verscheidene van gehad 
over de jaren). Daarna een DS en nu recentelijk 
mijn eerste SM aangeschaft.’

Wat vind je zo bijzonder aan de SM? ‘Een prach-
tige auto, zeer vooruitstrevend voor zijn tijd, ty-
pisch Frans, en uiteraard die geweldige Maserati 
motor (ook een mooi merk trouwens, of mag ik 
dat niet zeggen?)!’

Gaan we je zien op bijeenkomsten van de club? 
‘Lijkt mij ook gezellig!’

Wil je verder nog iets delen met de club? ‘Exci-
ted to join the club!’
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Technisch clublid Peter Derks beschrijft in het volgende verhaal een aantal 
oorzaken van vervuiling van de motorruimte van de SM

Door Peter Derks

Heeft onze Diva soms 
deodorant nodig?

Dit lijkt een nogal impertinente vraag. Want wij 
liefhebbers van de SM kunnen natuurlijk niet 
zeggen dat onze oude voertuigen een kwalijke 
geur voortbrengen, terwijl dat in vergelijking met 
een hedendaagse auto wel enigszins waar is. Ik 
wil het dan ook hebben over een verschijnsel dat 
bekend staat als ‘zweten’.

Waarom zou u hierin geïnteresseerd zijn: kijk 
eens onder de motorkap van een willekeurige SM 
die regelmatig gebruikt wordt en het valt op dat 
daar meestal niet alles blinkt, integendeel zelfs: 
bij een groot deel van de SM’s is het onder de 
motorruimte relatief vettig, en dat vettig zijn trekt 
ook stof aan waardoor het er zelfs met regelmatig 
schoonmaken niet echt schoon uitziet. 

De belangrijkste oorzaak van dit is wat de ou-
derwetse mechaniekers het ‘zweten’ noemen. Dat 
wil zeggen olieverlies doordat pakkingen lekken, 
meestal maar heel weinig, maar toch. Als het dan 
over lekkage van LHM gaat blijkt ook dat die 
LHM als je met enige snelheid rijdt door de hele 
motorruimte geblazen wordt, het is dan vaak 
moeilijk om te vinden waar de oorzaak ligt. Ik 
praat hier niet over een lekkage waar het er met 
een straaltje uitloopt, maar juist die gevallen die 
het gebruik van een SM niet of nauwelijks beïn-
vloeden maar wel een hoop vuiligheid tot gevolg 
hebben.

Als we naar de meest voorkomende ‘lekplek-
ken’ kijken zijn dat vaak de volgende: om te be-
ginnen lekke LHM-leidingaansluitingen: het is 
typisch voor een ouder LHM-systeem dat de 
aansluitingen altijd een beetje vettig zijn, maar bij 

een nieuwe SM was dit zeker niet het geval: waar-
door komt dit? 

De afdichting van een LHM aansluiting ge-
schiedt door een rubbertje dat je met de wartel 
die op de leiding zit vastzet. De gebruikte techniek 
komt nog uit de tijd van de hydraulische bedie-
ning van vliegtuigen, en dan van ‘voor de oorlog’ 
en is heel ingenieus: het is niet de druk van de 
wartel die de afsluiting dicht duwt als bij een 
pakking, maar de druk van de vloeistof zelf. Kijk 
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eens naar het plaatje: de leiding heeft een kleine 
verjonging aan het einde, en een bobbeltje onder 
de wartel. De afdichting ontstaat doordat de druk 
van de vloeistof het rubber naar buiten drukt, 
waardoor ter hoogte van de bobbel in de leiding 
een goede afdichting ontstaat. Vergeet niet dat er 
een druk tussen 100 en 160 bar op de meeste aan-
sluitingen staat! Zie het plaatje. 

Wat doen we als een LHM aansluiting een 
beetje lekt: dan draaien we de wartel nog eens 
extra aan en de lekkage lijkt even weg. Daarmee 
wordt echter niet de oorzaak weggenomen, een 
versleten afdichtrubber, maar alleen aan symp-
toombestrijding gedaan. Natuurlijk kan ik begrij-
pen dat u bij een kleine lekkage dit voor korte tijd 
doet, maar het is een lapmiddel! Daarom staat er 
ook in de handboeken dat het aanbevolen is bij 
het loshalen van een LHM-verbinding altijd het 
rubbertje te vervangen. En als zoals bij de meeste 
van onze Diva’s deze rubbertjes er al 40 jaar inzit-
ten, dan kunt u dat het beste altijd doen, want het 
is de enige methode om het zweten van de LHM-
aansluitingen te doen verminderen. Daarbij moet 

ik nog wel vermelden dat als u een LHM leiding 
heeft die ter hoogte van de aansluiting gebogen 
is dit niet goed is voor de afdichting: deze werkt 
echt het beste als de leiding recht in de aansluiting 
gaat. Reden te meer om voorzichtig met de LHM 
leidingen om te gaan en te ver gebogen leidingen 
een keer te vervangen. 

Mijn advies: koopt u een voorraadje leidingrub-
bers (groen gemerkt als ze voor LHM zijn!), en 
vervangt u ze als u iets losmaakt, of preventief. 
Het goede moment voor de wartels: 0,8 - 0,9 mKg 
voor de 3,5 en 4,5 mm leidingen (de dunne en 
gewone leidingen) en 0,9 - 1,1 mKg voor de 6,5 
mm leidingen (die tussen de pomp en de drukre-
gelaar). Voor het aandraaien gebruik je het beste 
een speciale wartelsleutel: zie de foto’s. Deze 
sleutel is veel breder dan een gewone ringsleutel 
en omvat de wartelzeskant voor ongeveer 75%, 
dit voorkomt beschadiging. 

Ten tweede: een lekkage bij de retourleidingen, 
dit is een ander verschijnsel. De retourleidingen 
staan niet onder hoge druk, maar ook hier zien 
we nogal eens leidingen zweten of gewoon lek-
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ken. Meestal komt dit door veroudering: er komen 
haarscheurtjes in de slangen of de aansluitingen 
zitten niet meer dicht (op veel plekken gewoon 
op de aansluiting gestoken, zonder klem!). 

Mijn advies: als het lekt de slangen vervangen, 
als u aan de slang trekt dan dient die niet kapot 
te gaan. Als u daar bang voor bent gebeurt u dat 
een keer onderweg. Hetzelfde geldt voor de lek-
zakken, die worden ook oud. Ik heb het hier over 
de rubberen slangen, die moeten een groen merk-
teken hebben voor de geschiktheid voor LHM. 
Niet over de ‘rilsan’ leidingen (een soort kunststof 
die lijkt op teflon), die hebben vrijwel het eeu-
wige leven als ze niet mechanisch beschadigd 
worden. 

Tenslotte de lekkage van motorolie, en dan met 
name langs de klepdeksels. Dit kun je met name 

goed zien als je olie vindt rond de bougies: dat 
komt door zwetende of gewoonweg lekkende 
klepdekselpakkingen. 

Wat kun je daaraan doen? Nieuwe klepdeksel-
pakkingen monteren. Maar dat helpt niet altijd, 
je kunt ze het beste monteren met extra vloeibare 
pakking. Niet te veel gebruiken, anders vindt je 
het in de olie terug! Waarom monteren met vloei-
bare pakking? Sinds maart 1973 zijn de pakkingen 
van de klepdeksels van de SM van een andere 
uitvoering en zijn de oppervlakken van de klep-
deksels en de koppen gladder gemaakt. Het lijkt 
erop of de oude pakkingen zachter waren en 
beter afdichten op de oude klepdeksels. Alles wat 
nu nog te krijgen is zijn van een andere samenstel-
ling. Als uw klepdekselpakkingen door veroude-
ring hard geworden zijn, vervang ze dan maar 
direct. Maar het gebruik van vloeibare pakking 
kan alsnog nodig zijn. Gebruikt u dan wel een vrij 
harde vloeibare pakking, en zeker geen ‘perma-
nente’ of volledig uithardende vloeibare pakking. 

We willen waarschijnlijk voor onze Diva’s al-
lemaal een schone en visueel uitnodigende motor-
ruimte: met de bovenstaande 3 tips ga je een paar 
grote bronnen van vervuiling te lijf!

Mijn advies: koopt u een 
voorraadje leidingrubbers 
en vervangt u ze als u iets 
losmaakt of preventief.
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Sinds het verschijnen van de vorige editie van SublieM zijn er twee SM’s geveild. 
Beide door Artcurial tijdens Rétromobile in Parijs

Door Marco van der Noordaa

Eenmaal, andermaal…
SM’s onder de hamer (2)

Datum: 7 februari 2014
Plaats: Parijs, Frankrijk (Rétromobile)
Veilinghuis: Artcurial
Kavel: 1975 Citroën SM Mylord Cabriolet par 
Chapron, chassis n° 00SC2789, N° Chapron 7644.

Bijzonderheden: eerste eigenaar. Injectie, airco, 
leer. Volgens Noëlle Chapron is dit de laatst ge-
bouwde Mylord (van in totaal vijf). Werd al op 
de Salon de Paris van 1973 getoond, maar toen 
niet verkocht. Tijdens de Salon van 1975 ontdekt 
monsieur Jean Allais, Citroëndealer in Colmar, 
deze Mylord. Oorspronkelijk was de auto grijs. 
Op advies van zijn vrouw laat Allais de auto 
overspuiten door Chapron in de kleur ‘or byzan-

Er waren overigens vijf klassiekerveilingen tijdens 
Rétromobile, volgens het blad La vie de l’auto een 
nog nooit vertoond aantal. De redactie heeft het 
dan ook over ‘Paris, capitale mondiale de l’auto 
ancienne’. In totaal werden er maar liefst 420 
auto’s geveild. Het waren twee veilingen door 
Artcurial en verder door RM Auctions, Bonhams 
(in het prachtige Grand Palais) en nog een klei-
nere door Pagneux/Ruellan. Zoals gezegd maar 
twee SM’s, maar één van de twee was wel een 
heel bijzondere. Uw verslaggever heeft deze auto 
overigens zelf kunnen bewonderen in Parijs. Voor 
het clubblad worden kosten nog moeite gespaard! 
Maar dan nu de kavels en wat zij opbrachten.

20   SublieM 73 - April 2014



tin’(byzantijns goud). Volgens de anekdote een 
kleur geïnspireerd op de tinten beschikbaar bij 
Mercedes Benz. De gelukkige nieuwe eigenaar 
laat de auto op 19 december 1975 op het kenteken 
7687QR68 zetten in Colmar. Hij gebruikt de auto 
om met zijn gezin naar zijn vakantiehuis aan de 
Côte d’Azur te rijden. Vanzelfsprekend gebeurt 
het onderhoud in zijn eigen garage.

Na het overlijden van Jean Allais in 2000 gaat 
de auto over op de naam van zijn echtgenote. Eén 
van haar kleinzonen, die net zo verliefd is op deze 
auto, ontfermt zich erover om zijn grootmoeder 

te ontlasten. Citroënspecialist Automobiles An-
ciennes Stoeckel vlakbij Straatsburg voert tussen 
2007 en 2009 een complete restauratie uit (zie 
www.automobiles-anciennes.fr voor een uitge-
breide fotoserie). Stoffeerder Laurent Reinhart te 
Sigolsheim voorziet de Mylord van een nieuwe 
kap.

De auto wordt geleverd met alle documentatie, 
waaronder de correspondentie tussen Chapron 
en Jean Allais, de technische tekening van Chap-
ron, de instructieboekjes en de verklaring van de 
Service des Mines. Met als kers op de taart twee 
originele leren koffers die destijds bij de auto 
werden geleverd.

Geveild voor: € 548.320,- (!!) 
De duurste SM ooit? Deze prijs roept bij mij in 

ieder geval de vraag op of deze Mylord veel te 

duur verkocht is, of dat de normale uitvoering 
van de SM momenteel veel te goedkoop is. De 
waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. 
Mijn voorspelling: SM’s zijn nu ondergewaar-
deerd en gaan de komende jaren een stuk duurder 
worden.

Datum: 7 februari 2014
Plaats: Parijs, Frankrijk (Rétromobile)
Veilinghuis: Artcurial Kavel: 1973 Citroën SM 
automatique, chassis n° SBSD00SD1562, moteur 
n° 105651.

Bijzonderheden: Zwitserse auto. Carburateur, 
airco. Zilvergrijze lak, grijs velours interieur. 
Originele radio. Met slechts 51.262 km op de tel-
ler. Gerestaureerd door Christian Häfliger, de 
vorige eigenaar met een Citroëngarage in het 
Zwitserse Däniken. Na zijn overlijden heeft de 
huidige verkoper hem gekocht. Volgens Artcu-
rial in uitstekende staat, zowel motorisch als 
optisch. Wordt geveild met documentatie, een 
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oorspronkelijke folder en een acculader.
Geveild voor: € 26.224,- 
Deze prijs is al een stuk redelijker, zeker 

voor een Zwitserse auto die vaak ‘Scheckheft-
gepflegt’ (chequeboek-onderhouden) is. Maar 
toch een mooi resultaat.

Zoals hiervoor vermeld was er ook een vei-
ling van Bonhams ten tijde van Rétromobile. 
Dit keer geen SM’s in de collectie, maar een 
bezoek aan de kijkdagen was meer dan de 
moeite waard. De auto’s, motoren en auto-
mobilia waren tentoongesteld in het prach-
tige Grand Palais. Het was een feest voor het 
oog om zoveel moois te bewonderen in dit 
magnifieke decor. Bovendien had ik de gele-
genheid om kennis te maken met Philip 
Kantor, International Director Europe van de 
auto-afdeling van Bonhams (op de foto links). 
En dat was een buitenkans, want Kantor is de 
eigenaar van de enige SM V8 op aarde. Hij 
heeft een aantal jaren geleden opdracht ge-
geven aan SM-specialist Daunat nabij Parijs 
om de bewaard gebleven V8 Maseratimotor 
in te bouwen in een Rouge de Rio gekleurde 
SM. Net zoals destijds het geval was bij het 

prototype dat later op last van Citroën vernietigd 
moest worden. Wie hierover meer wil weten kan 
ik van harte het boek ‘Maserati, the Citroën Years 
1968-1975’ (Sonnery, 2012) aanbevelen. Het ge-
hele verhaal staat hierin uitvoerig beschreven. 
Desgevraagd vertelde Kantor dat hij de auto nog 
steeds in bezit heeft, maar dat deze bij Daunat 
staat en dat hij de auto aan hem wil overdragen. 
Hij heeft het project gefinancierd uit eerbetoon 
aan zijn vader, die destijds maar liefst vijf SM’s 
bezat. Niet verbazend dus dat Kantor heeft leren 
rijden in een SM. De sympathieke Kantor heeft 

mij de telefoonnummers van Daunat gegeven en 
benadrukte dat ik bij contact met Daunat vooral 
moest zeggen dat ik de nummers van hem had. 
Al met al een prachtige opmaat voor hopelijk een 
bezoek aan de legendarische V8, waarover ik dan 
natuurlijk zal berichten in SublieM.

Reacties op dit artikel zijn welkom via marco-
vandernoordaa@yahoo.com.
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we bij de plek waar wat Citroëns stonden opgesteld 
inclusief een witte SM. Het informatiebordje geeft 
wat algemene info over de SM en weet ook te ver-
melden dat de motor ‘very reliable’ is. 

Praten we onszelf dan toch meer angst aan dan 
nodig is? Of komen de Engelsen tot deze uitspraak 
door hun eigen automobielen uit de jaren ‘70 als 
benchmark te gebruiken? 

Ik heb bij uitzondering ook nog een kijkje mogen 
nemen in hun bibliotheek. In één woord: indruk-
wekkend! Mocht je nog iets technisch, historisch of 
iets anders willen weten over welke auto dan ook 
kunnen ze hoogstwaarschijnlijk wel helpen en dat 
doen ze graag, hebben ze mij verteld.

Dat de Maseratimotor van de SM niet tot de meest 
betrouwbare behoort, is een wijdverbreid voor-
oordeel. Er zijn in Nederland en daarbuiten heel 
wat lieden die ervan overtuigd zijn dat een motor 
zonder de veelbesproken modificaties een tikkende 
tijdbom is. Dat er ook anders over gedacht wordt, 
zag ik tijdens mijn zomervakantie van 2013.

Wij hebben onze vakantie dit jaar in Zuid-Enge-
land doorgebracht. Ik kan iedereen een vakantie 
in Engeland trouwens aanraden. Het weer werkte 
natuurlijk ook goed mee. Echt een mooie omgeving, 
vriendelijke mensen en veel te zien. Eén van onze 
pleisterplaatsen was het Haynes International Mo-
tor Museum. Iedereen kent Haynes natuurlijk van 
de werkplaatshandboeken, maar in Sparkford heb-
ben ze ook een automuseum met een hele leuke en 
best uitgebreide collectie. Al rondlopende kwamen 

De motor van onze SM heeft een niet een al te beste reputatie. In Engeland denken 
ze er anders over

Door Wim van Stratum

Hoezo SM-motor onbetrouwbaar?

Snelle Mededelingen
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Na het afstellen van de Maserati in oktober hebben we niet stilgezeten en is er een 
hoop gedaan aan mijn SM. Ik heb mijn dochters beloofd dat we deze zomer met de 
SM op vakantie gaan, handen uit de mouwen dus

Door Michiel Rautenberg

Project ‘SM’ 
continué!

Maar of we dat gaan halen? Ondanks dat het echt 
wel opschiet, gaat er toch veel meer tijd in zitten 
dan je in de eerste instantie verwacht. Ondanks 
de belofte aan mijn dochters hebben we geen 
deadline, het moet wel leuk blijven natuurlijk. En 
leuk is het niet meer als je ‘tegen de klok’ moet 
werken. Dus is het motto: halen we het is het 

mooi, zo niet is het ook prima. Hopelijk denken 
mijn dochters er ook zo over…

Maar, wat is er allemaal gedaan aan de SM sinds 
het afstellen van de motor in oktober jongstleden? 
Als eerste is natuurlijk de motor weer op zijn plek 
gehangen en is de versnellingsbak met nieuwe 
koppeling gemonteerd aan de motor. En wat leer 
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je een hoop van de auto als je dit voor het eerst 
doet. ‘Door schade en schande wordt men wijs’, 
luidt een welbekend spreekwoord. Ik heb het aan 
den lijve ondervonden. Na een paar uur ruzie 
gemaakt te hebben met de startmotorkabel inclu-
sief aluminium afdekkapje en de houders voor 
de stuuras bedacht ik me dat dit gemonteerd had 
moeten worden vóór je het blok terugplaatst. 
Gelukkig zijn de uitlaatspruitstukken wel van 
tevoren gemonteerd, als je dát na blokmontage 
moet doen: liever niet. Laatst kreeg ik de tip om 
de rechter koelwaterbuis te monteren vóór je het 
stuurhuis op zijn plek legt. Gouden tip! De mon-
teur die mij de tip gaf zei dat hij wel eens SM’s 
onder handen had genomen waar deze koelwa-
terbuis geheel vervangen was door een stuk slang 
van een meter, vermoedelijk omdat de verkeerde 
volgorde aangehouden was. Oh, en de andrijfas-
sen moet je pas helemaal in elkaar zetten als ze 
door de naaf gegaan zijn. Ik was iets te enthousi-
ast bij het in elkaar zetten op de werkbank. Maar 
goed, ik heb weer een hoop geleerd voor de vol-
gende SM. Het plan is namelijk om in de toekomst 
een casco te laten spuiten en dan de onderdelen 
over te zetten, hierover volgt ongetwijfeld in een 
latere SublieM meer. Eerst deze Majesteit maar 
eens op de weg zetten. 

Natuurlijk is ook de rest van de onderdelen 
teruggeplaatst in de motorruimte. Een aantal 
hydraulische leidingen is vervangen, nieuwe 
leidingrubbertjes, v-snaar, brandstoffilter, nieuwe 
remschijven, remblokken, enz. En natuurlijk de 

beruchte treiterslang omgelegd, daar heb ik al 
zoveel goede verhalen over gehoord dat ik dit 
maar niet achterwege moest laten. Op het lucht-
filterhuis heb ik vier nieuwe draadstangen moe-
ten maken, de oude waren afgebroken en niet 
meer te gebruiken. Het oude luchtfilter komt te 
vervallen, dat vind ik een ontsiering van de mo-
torruimte. Hier wil ik een vervangend (K&N) type 
monteren, dat ziet er toch veel fraaier uit als je 
het mij vraagt. En uiteraard heeft de Van Rootse-
laar ontsteking een mooi plekje gekregen, per-
soonlijk vind ik dat toch een fraaie modificatie 
hoor. En het smoelt gewoon! Tevens heb ik de 
aandrijfassen voorzien van nieuwe rubber hoezen 
en vet, ik heb overwogen om de assen te vervan-
gen maar gezien de kosten toch maar besloten de 
oude op te frissen. We zullen zien hoe deze zich 
houden. En uiteraard zijn er nieuwe veerbollen 
geplaatst, alsmede een nieuwe voorraadbol en 
remaccu.

Wat helaas voor veel oponthoud gezord heeft 
is de selecteurkabel van de versnellingsbak, dit 
was echt een gevalletje ‘happen naar de baas’. Na 

Ik was iets te enthousiast 
bij het in elkaar zetten op 
de werkbank.
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het monteren en afstellen van deze kabel en de as 
naar de bak was er een duidelijke ‘klik’ te horen 
en voelen in de versnellingspook. Vervelend! Na 
het verwijderen, onderzoeken en smeren van de 
kabel was het probleem nog niet verholpen. Later 
was ik op een avond bij Arjo en heb bij hem een 
andere kabel meegenomen, hiermee was het pro-
bleem wel minder maar helaas nog niet verdwe-
nen. Nu heb ik bij de Duitse club een nieuwe 
kabel besteld, daar is nu het wachten op. Die gaat 
absoluut het probleem tackelen!

Nu we met de ‘techniek’ even niet verder kun-
nen vanwege een ontbrekende selecteurkabel 
hebben we de afgelopen sleutelavonden het ‘con-
serveren der Majesteit’ opgepakt. We zijn onder 
de auto gaan liggen met een ademfilter, veilig-
heidsbril, hoofdbedekking, een paar kwasten en 
potten RX-5 en hebben de hele onderkant behan-
deld. Dan kom je toch een hoop kwetsbare punten 
tegen en weet je dat dit toch écht nodig is. In een 
eerder stadium hebben we al de loszittende oude 
coating verwijderd. Tevens hebben we de koker-
balken en andere holle ruimtes ingespoten met 
RX-5. Dit was allemaal eigenlijk nog best goed, 
maar toch geeft het een goed gevoel dat dit ook 
behandeld is. De auto zal toch wel eens in de 
regen rijden en buiten staan. De volgende klus is 
om de onderkant met RX-10 te behandelen, dan 
is dat klaar.

Wat is er nog meer gedaan: het dashboard is 
uitgewisseld met het dashboard van de donor. 
Het gemonteerde had een paar flinke deuken in 

het klokje, en was gewoon niet fraai. Toen het 
dashboard er toch uit was heb ik gelijk delen van 
de bekleding van de A-stijl kunnen herstellen en 
is er bedrading aangelegd voor de optionele olie-
temperatuur en –drukmeters. Het bedieningspa-
neel van de ventilatie is ook uitgewisseld, bij de 
oude was een schuifje afgebroken. Wat is een 
donor dan ídeaal zeg! Ook het stuurhuis werd 
hersteld. Het stuur draaide erg slecht, nader on-
derzoek leerde dat er een aantal kogels uit de 
lagers was. Hier komt weer het ‘met de Franse 
slag’ geheel tot zijn recht. Gewoon in elkaar zetten 
met de helft van de kogels in de lagers! Wederom 
de donor-SM geraadpleegd voor de ontbrekende 
kogels, voilá. Wat ook veranderd moest worden, 
is de bekabeling in het stuurhuis. Op het moment 
dat je het stuur verstelde trok je de stekkers van 
de lichtschakelaar af. Niet echt wenselijk, aanpas-
sen die hap.

Ook de rest van het interieur is aangepakt. Het 
is een cremekleurig stoffen interier, dat erg vies 
geworden is in de loop der jaren. Ik heb een paar 
spuitbussen met schuimreiniger gekocht en ben 
met een witte handdoek de bekleding gaan reini-
gen. Nou, dat had effect! De handdoeken waren 
na het reinigen letterlijk zwart. Óngelooflijk, wat 
een rommel daar vanaf komt. En je vindt nog eens 
wat in de deurpanelen: Franse francs, een han-
gertje van ene Ludovic, een afgescheurd deel van 
een betaalcheque op naam van de vorige eigenaar, 
leuk hoor. Dat is toch een beetje historie van de 
auto!
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In het artikel is een aantal foto’s geplaatst van 
de oude situatie. Het verschil met nu is goed te 
zien! ‘Zoek de verschillen’..

In het volgende artikel hoop ik met jullie het 
nieuws van het starten van de SM én een proefrit 
te kunnen delen. Bon!
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Tijdens het opnieuw bekleden van de binnenpanelen op achterklep ontdekte Wim 
van Stratum dat Citroën in de jaren 70 rework op onderdelen toepaste 

Door Wim van Stratum

Citroën rework bij 
productie-aanloop SM

Zelf ben ik werkzaam bij een toeleverancier in de 
automotive industrie. Het bedrijf waarvoor ik 
werk levert aan alle grote, bekende merken. Van-
uit mijn werk ben ik daarom bekend met het fe-
nomeen ‘rework’ en vooral bij het opstarten van 
de serieproductie van nieuwe modellen. Zelf heb 
ik een behoorlijk vroege Citroën SM, eerste ken-
tekenafgifte in oktober 1970 en serienummer 
00SB0348. Waarschijnlijk zat Citroën nog in de 
opstartfase van de serieproductie en had het op 
dat moment de kwaliteit van de onderdelen voor 
de SM nog niet helemaal op orde. Gezien vanuit 
mijn dagelijks werk vond ik het daarom wel grap-
pig om te zien dat er nu nog steeds, maar dus ook 
al in de jaren 70, rework toegepast werd om de 
onderdelen toch te kunnen gebruiken. Citroën 
deed hier voor de SM driftig aan mee.

De bekleding van de binnenpanelen van de 
achterklep waren bij mijn SM door de zon com-
pleet kort geworden en kapot gegaan. Behorend 
tot de categorie SM-rijders die als onderdeel van 
de hobby zoveel mogelijk zelf probeert te doen, 
heb ik deze opnieuw bekleed. Bij het verwijderen 
van de oude bekleding van het linker paneel was 
eigenlijk niets opvallend te zien, behalve de gaten 
die er teveel in zaten (of op de verkeerde plek?) 
en die met schildersplakband waren afgeplakt. 
Bij de rechterzijde aangekomen, zag ik echter dat 
er een reep dik karton was gebruikt om een te 
kleine rand te vergroten. Daarnaast is ook nog 
duidelijk een potloodlijn te zien die de contour 
van het paneel aangeeft en waarlangs volgens mij 
met een lintzaag of zoiets het paneel op de juiste 

maat is gemaakt. Deze correcties zijn rework 
‘avant la lettre’. De foto’s illustreren één en ander 
van wat ik tegenkwam. Helaas was de linkerkant 
al klaar. Het verschil kan ik dus niet laten zien. 
Blijft voor mij de vraag: is dit in de latere versie 
opgelost?
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Onderstaand een impressie van de Oliebollendag op 28 december bij Cyril Sars. 
Alles was weer tot in de puntjes verzorgd door Marielle, Cyril & zijn team

Oliebollendag Citrosars 2013

Snelle Mededelingen
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