SNELLE MEDEDELINGEN

Leden in het nieuws
Eind vorig jaar konden we nog vier nieuwe leden begroeten. Het zijn Harry Herens uit Maastricht met een zilvergrijze ’75-er injectie SM, Arjan ter Mors te Deventer met een Franse SM, M. Eugster uit Kaatsheuvel met een
bruine ’71-er Franse SM en dhr. Latten, woonachtig zowel in Frankrijk als Munstergeleen met een ’70-er SM met
weinig kilometers op de teller. Per 1 januari van dit jaar werd Ronald van der Giessen uit Zeist lid. Hij heeft nog
geen SM, maar zoekt er wel een. Harrie Brunklaus uit Waalre kocht in België een Rouge de Granade SM injection
électronique en werd lid.
Allen hartelijk welkom in de gelederen van het SM-rijdersgilde.

Leden in het nieuws
Erik Helfferich en Irma Helfferich-Kroon werden onlangs vader, resp. moeder. Ze stuurden de redactie van SublieM
een geboortekaartje om ons allemaal deelgenoot te maken van hun vreugde om de komst van een … opvolger in de
zaak? Irma en Erik: van harte gefeliciteerd!

Redactie en opmaak SublieM
Oplettende lezers zal het zijn opgevallen en de bezoekers van de ALV kunnen het weten: na een uitgesproken en
niet vrolijk stemmende worstelpartij in het afgelopen jaar om de clubbladen op tijd in uw brievenbus te krijgen,
heeft het bestuur besloten nieuwe wegen te bewandelen. Vorig jaar heeft Esther Borgelt na enkele jaren afwezigheid
wegens het moeder worden, geprobeerd de draad op te pakken en SublieM weer vorm te geven. Over de kwaliteit
van de vormgeving van de twee nummers die zij verzorgde niets dan lof. De continuïteit en de tijdslimieten lieten
door allerlei omstandigheden echter te wensen over. En dat kan binnen zekere grenzen wel, maar het mag niet te
gek worden.
Inmiddels heeft Roland van der Spek de draad opgepakt en vanaf nummer 33 de vormgeving en de coördinatie
van de productie ter hand genomen. De afstemming op het drukprocédé was nog niet helemaal in orde. Zo vertoonden de meeste covers een witte rand, en ook de scans waren soms wat donker zoals oplettende lezers ons terecht
meldden. Maar de stijl was zoals u die van ons gewend bent. Uw eindredacteur is blij met deze aanpak en weet zich
vanaf december vorig jaar gesteund door een redacteur die de zaak serieus en razendsnel heeft opgepakt. Dat geeft
de burger moed!

SublieMe opbergmappen!
Ze zijn er, de luxe opbergmappen voor uw SublieMs. Als u alle oude
nummers nog hebt (1 t/m 33), hebt u vijf mappen nodig. Voor de lopende
jaargang dus een zesde. Per map kunt u van de recente nummers er zeven
in een map stoppen. Voor de rekenaars onder ons: hoe kan dat nou? Wel,
sedert nummer 20 zijn onze clubbladen aanzienlijk dikker geworden.
Vandaar. Kijk voor de prijs in onze clubshop!

SMogram
Roland van der Spek, kersvers bestuurslid, maakte een SMogram. Pittig maar reuze spannend. Dat inspireerde
Jan-Tjerk Eelkema zich ook eens op dit métier te storten en omdat zijn SMogram iets eenvoudiger was dan de
cryptogrammige’ kruiswoordpuzzel van Roland, drukken we eerst Eelkema’s spelletje af. Kunt u zich nog langer
met SublieM vermaken. Voor de eerste drie inzenders van de juiste oplossing ligt een SM-paraplu klaar. Succes!

Covermotto
Zoals al eerder gemeld: de omslagfoto’s voor 2001 betreffen ‘Sporen van de SM in heden en verleden’. Heeft u een
foto die naar uw mening onder dit thema valt? Stuur hem naar de redactie!

Prijswinnaar ‘Sallands Mooiste’
Het bestuur loofde een exemplaar van de hierboven genoemde sculptuur uit aan degene die de fraaiste foto inleverde van een plek tijdens de rit. Op pagina 36 kunt u zien wie de prijs heeft gewonnen. Ook tonen we in een wat
groter formaat dan de vorige keer nog eens de foto’s van de overige deelnemers.

Winnaar beste slogan voor de Orde der Chevronniers
Nee, het was geen grap, geen geintje, en geen flauwe lolligheid: onze artikelenserie over de Orde der Chevronniers
was gebaseerd op feiten. Oké, enige fantasie schuwden we niet, maar de oproep om een slogan in te sturen was
bloedserieus. Ook de prijs die wij uitloofden, was geen grap. De winnaar heeft een SM-sculptuur van blauw
geglazuurd aardewerk gekregen ter waarde van fl. 69,=. Het is Siebo Brinkerink uit Heerhugowaard geworden.
Proficiat! Zijn slogan luidde: ‘La vraie vie va commencé pour membres des Chevronniers!’ Kijk: dit clublid heeft het
werkelijk begrepen. En: hij heeft geduld gehad, want ongetwijfeld heeft hij de serie artikelen bestudeerd.

Kooptip?
Wat laat, maar toch even gemeld: in Gazoline van oktober
2000 vonden we op pagina 5 een fraaie foto van een zo te
zien mooie SM in de kleur Or de Simiane. Het is één van de
twee SM’s die Garage Lauber in Wintzenheim wil verkopen
om plaats te maken voor andere auto’s. Telefoon:
03.89.27.02.02.

Snelle Mededelingen nog sneller?
Onze voorzitter, Paul Paymans, deed de suggestie om de
Snelle Mededelingen voortaan op onze Internetsite te
plaatsen. Dan worden ze dus nog sneller. Lijkt ons een goed
idee. Als we deze suggestie omzetten in realiteit, betekent dat
het een en ander voor de club. De exclusiviteit van sommige
van deze mededelingen voor clubleden gaat verloren. Daar
staat tegenover dat veel niet-leden er kennis van kunnen
nemen en hun voordeel mee kunnen doen en, door het
aardige karakter van de mededelingen aangespoord worden
lid te worden van de club. Het verlevendigt onze site en daarmee trekken we wellicht meer bezoekers dan nu het
geval is. Het betekent ook dat de mededelingen in het clubblad voor een aantal van onze leden mosterd na de
maaltijd worden. Misschien moeten we deze rubriek dan wel uit het clubblad halen. Een gedeelte van de Snelle
Mededelingen wordt effectiever, sneller en dus valt er wellicht wat mee te doen (bijvoorbeeld de tips over
perspublicaties: snel zo’n blad kopen). Anderzijds: we speuren naar nieuwtjes en brengen opinies die gericht zijn op
onze leden. Ze betalen er ook hun contributie voor, terwijl surfers dat niet doen en er toch iets mee kunnen doen.
Tenslotte: er zullen zeker leden zijn die geen internet hebben of dat wel bezitten maar nooit surfen.
Wat zullen we doen? Snelle Mededelingen op de website en uit het clubblad halen? In beide media opnemen? Graag tips,
suggesties, uw opinie!

Blunder
Fouten maken we allemaal, nietwaar? Maar dit was een regelrechte blunder! In het verslag van mijn bezoek aan de
Salon van Parijs (vorige SublieM: Likkebaarden en stelen!) schreef ik dat het prototype van de Dragon Fly onder
supervisie van Robert Opron gemaakt was bij Ital Design. Fout! Degenen die een beetje thuis zijn in het autodesignwereldje weten dat Ital Design de studio van Giugiaro is! En daar was de Dragon Fly nou net niet gemaakt. Het
model was gerealiseerd in de studio van Gallizio in Turijn en dat was tot voor heel kort een concurrent van
Giugiaro. Maar helaas, Gallizio is kort voor het realiseren van de Be-Up overgestapt naar Ital Design... . Snapt u het
nog?! Da’s goed, want dan laten we het hierbij. Nee, een ding nog: de Be-Up is een slap aftreksel van het sterke
concept van Opron. En dat is géén fout, zo kan ik u verzekeren!

De pers
In Practical Classics van november 2000 stond een min of meer vergelijkend artikel over een aantal auto’s dat met
een V-motor is uitgerust: een Ford Pilot met een V8, een Morgan Super Sports V-twin, een Lancia Fulvia 1.3S V4
Coupé, een Dodge Viper GTS V10, een Jaguar XJ-S V12 en een Citroën SM V6 Coupé. De SM werd ter beschikking
gesteld door Brian Cass, voorzitter van S’eM’antics in Engeland. Brian verzorgt de Engelse editie van ‘Sa Majesté’ en
maakt er veel werk van: iedere alinea wordt door hem kritisch bekeken en dan belt hij me met de vraag: is dat wat je
precies bedoelt? Fantastisch, zo’n ‘redacteur’. Maar hij heeft niet kunnen voorkomen dat in dit artikel opnieuw het
verhaaltje over de ‘V8 van Maserati waarvan 2 cilinders zijn afgehaald’ te berde wordt gebracht. De SM-motor
wordt beschreven als: ‘poorly designed timing gear earned engines a reputation for self-destructing’. Maar goed, de
foto’s zijn fraai.

INHOUD
Het eerste nummer van uw magazine in het jaar 2001. Deze keer jammer genoeg geen
SMogoloog en Subliemaatje. Moet kunnen… maar wel een aantal nieuwe items!
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Het gebeurt in de Citroën SM Club Nederland niet zo heel vaak, dat er nieuwe
bestuursleden mogen aantreden. Het bestuur van die club heeft met het
grootste deel van het ledenbestand gemeen, dat het zeer trouw is en de toch
aanzienlijke taken, die het runnen van zo’n club met zich meebrengt vele jaren
zonder mopperen blijft uitvoeren. Maar nu is het er toch van gekomen. Derkjan
van der Velde en Theo van der Laan zijn met veel lof voor hun vele werk
uitgezwaaid en Roland van der Spek en ondergetekende hebben met instemming van de leden hun plaats ingenomen. Ik hoop maar, dat het verschil u niet teveel zal
opvallen, want ik vind het geen gemakkelijke taak om twee collegae, die hun aanwezigheid en
deskundigheid in SM-land zo lang en duidelijk hebben geëtaleerd, op waardige wijze te
vervangen. Gelukkig weten de nieuwe bestuursleden zich gesteund door de zeer ervaren
“zittenblijvers” Peter Pijlman, Jan-Tjerk Eelkema en Theo van der Burg, zodat een voorspoedige
groei en bloei van de SM-club gegarandeerd lijkt.
Nu iets over mijzelf. Paul Paymans is de naam. Geboren in 1944 had ik het genoegen in een
Citroën-gezin terechtgekomen te zijn, hetgeen in de vijftiger jaren betekende, dat vijf kinderen
naast elkaar op de achterbank van een Traction Avant door Nederland en omgeving werden
vervoerd. (Ook enige tijd overigens in een DeSoto, maar het verbruik van 1 op 4 werd toch als
een te beperkende factor ervaren). De introductie van de DS en de shockerende verschijning
van de eerste exemplaren op de weg herinner ik me ook levendig, alsmede de teleurstellende
beslissing van mijn vader, dat op een dergelijk transportmiddel vooralsnog niet gerekend
mocht worden. Het vervolg zal voor velen geen verrassing zijn. Vanaf 18 jaar en ondanks de
zoete armoede van het studentenleven in de zestiger jaren, heb ik mij alleen nog maar in
Citroëns vervoerd (net als de rest van het oorspronkelijke gezin, totdat verkeerde partnerkeuzes
hen het gebruik ervan onmogelijk maakten). Achtereenvolgens en evenredig aan de ontwikkeling van het inkomen: 2CV zonder bodem (tot Barcelona), 2CV met bodem, Dyane, Ami 6 (tot
Istanbul) , GS, DS, CX en -in 1978- de eerste SM: een lang gekoesterde wens!
Nee, er bestond geen SM-club, alle onderdelen konden gewoon bij de dealer besteld worden, al
zagen ze liever de auto zelf niet hun terrein opdraaien. Het was Hein Gijsen, die als een der
eerste Amsterdamse SM monteurs zo vriendelijk was af en toe naar de Betuwe te komen om de
onderhoudsbeurten te doen. Na drie jaar en 100.000 probleemloze kilometers beging ik de
stommiteit de 25-96-ZR (hij bestaat nog steeds, ik zag hem onlangs bij Van der Laan en Van
Leeuwen liggen) te verkopen: we verhuisden naar de Randstad en ik durfde daar het dure front
niet elke dag aan bloot te stellen.
Voordeel was dat er weer andere Citroëns aan bod kwamen: opnieuw DS, CX maar ook BX. De
herinnering aan Citroëns Super Machine vervaagde echter nimmer. Het was Jaap v. d. Broek,
die me verleidde. Hij bestond het in 1999 een SM in de showroom te zetten, precies toen ik mijn
Prestige (eerste serie, ook een fantastische vier jaar mee gehad) voor een onderhoudsbeurt
kwam aanmelden. Jaap had zijn verkooptalent niet nodig, zijn restauratietalent des te meer!
Mijn SM is namelijk bestemd voor dagelijks gebruik, hoewel sommigen tegenwoordig schijnen
te vinden dat dat niet kan (reacties gaarne aan de redactie van dit blad).
En nu was er wel een SM-club en nog wel een goeie ook. En zo ziet u hier een als-nieuwe
voorzitter, in gezelschap van een als-nieuwe SM.
Ik hoop de Citroën SM Club Nederland, haar leden, het bestuur en onze auto’s de komende
jaren te kunnen dienen overeenkomstig de doelstellingen van de vereniging: (in mijn woorden)
het in stand houden van deze unieke auto’s, het verschaffen van informatie over en rond het
verschijnsel SM (niet in de állerbreedste betekenis van het woord), en het organiseren van
aantrekkelijke bijeenkomsten.
Doet u mee? Dan hoop ik binnenkort ook met u persoonlijk kennis te kunnen maken.
Paul Paymans

___
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Slimme Mokkels in Rotjeknor

Citroën SM, de auto en de club van eigenaren

Het weer was niet best. Toch waagden zich acht Slimme
Mokkels met hun bazen op de natte weg. Impressies uit de
ALV en de Nieuwjaarsmeeting in Rotterdam. Het was een
lange vergadering, maar niet omdat de leden zoveel noten op
hun zang hadden. Integendeel, het bestuur had dat aan
zichzélf te wijten.
Rotterdam, culturele hoofdstad van Europa. Het hele
jaar 2001 schijnt daar in het teken van kunst en cultuur
te staan. Dat hadden acht slimme mokkels door en
daar kwamen ze op af. Per slot van rekening zijn het
zélf kunstobjecten. Na afloop liepen velen met
Kinderdijkse Molentjes. Eigen schuld. Maar… ze
hadden buiten de Alblasserwaard gerekend, hoewel…
Traditiegetrouw waren de leden die de langste weg af
moesten leggen het eerst aanwezig. Drieëntwintig
stemgerechtigde mannen (jawel..) meldden zich aan de
overdadige clubstand in het Douane- en belastingmuseum. Nooit geweest? U hebt wat gemist. In een
statig pand aan de Parkweg toonde de stichting die dit
museum beheert en waar clublid Eric Bruinsma ons
introduceerde, haar collectie. Jammer, dat de enige
echte SMokkel-SM die onze club rijk is, afwezig was.
Ze had niet misstaan naast de opengewerkte
pianola waarin ooit cocaïne was verstopt.
De ALV stond in het teken van de bestuurswisselingen en het nieuwe beleidsplan. De
kascontrolecommissie toonde zich uitermate
tevreden met het financiële beleid van het
afgelopen jaar. Eén belangrijke aanbeveling
van de commissie werd door het bestuur
verwacht en direct overgenomen. De administratieve en financiële kanten van de
onderdelenvoorziening zullen in de toekomst
conform een snel op te
stellen onderdelenreglement
worden georganiseerd. Na
een tweetal jaren ervaring te
hebben opgedaan met deze
service aan de leden, weten
we hoe het moet.
Onze secretaris en clublid
van het eerste uur, Theo van
der Laan junior, nam
afscheid, evenals onze
tweede voorzitter op rij,
DerkJan van der Velde.
Beiden gaven hun
estafettestokje door aan ‘vers
bloed’. Na ruim zeven jaar
trouwe dienst zat het erop.
___
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Ze werden
met een
toespraak en
een cadeau
uitvoerig in
het zonnetje
gezet en…
met recht
hartelijk
bedankt
voor zó veel
werk in de schijnwerpers en vooral daarbuiten. Dat
nam de meeste tijd in beslag, maar dat mag ook wel
als je weet hoeveel tijd zij in de club hebben gestoken.
Met gepaste cadeaus bedankte de club beide voormannen.
Het jaarverslag werd zonder commentaar door de
leden geaccepteerd en ook de begroting werd als
uitermate realistisch geaccordeerd. Ja, zelfs een
minimale aanpassing van de contributie voor het jaar
2002 - in verband met de invoering van de Euro werd aanvaard. Jammer, dat de nieuwe voorzitter,
Paul Paymans, zichzelf wegens griep niet kon presen-

teren. Maar nadat een toepasselijke foto van hem de zaal
was rondgegaan, stemden alle
leden in met zijn benoeming.
Ook het nieuwe bestuurslid dat
de zorg voor de internetsite
van de club voor z’n rekening
gaat nemen en ook de redactie
versterkt, werd unaniem
benoemd toen hij zich kenbaar
had gemaakt aan de vergadering. Roland van der Spek
verzorgt inmiddels de opmaak
en de coördinatie van de

productie van SublieM, het clubmagazine, en het eerste
resultaat zag er veelbelovend uit.
Tja, en toen kwam het beleidspan 2001 aan de orde.
Paul Paymans had in de voorbereiding van dit beleidsstuk een belangrijke rol vervuld, maar kon het plan dus
niet zelf verdedigen. In zijn plaats voorzag waarnemend voorzitter Jan-Tjerk Eelkema het stuk van een
toelichting. Het bestuur kreeg een praktische suggestie
voor het ophalen en verzenden van onderdelen,
waarover het zich zal buigen. Vervolgens werd het
plan unaniem en zonder commentaar aanvaard.
Na een geanimeerde lunch kregen de aanwezigen,
waaronder een groot aantal nieuwe leden, een rondleiding in het museum. Daarna zochten we onze Slimme
Mokkels weer op voor een rondrit van zo’n tachtig
kilometer door het fraaie land ten oosten van Rotterdam.
Na een rondje rond de Euromast
werd onder de Maas gereden. Via
Charlois (spreek uit: Sjaarloos) werd
de snelweg bereikt, waar de XWX-en
de regen van zich af mochten
werpen. Na een tijdje kwam de
tweede tunnel in zicht: de Noordtunnel. Eindelijk konden we genieten van de Alblasserwaard. We
reden door of langs plaatsen als
Groot Ammers met wipwatermolens,
Vinkenwaard, Oud-Alblas (‘erwtensoep uit eigen keuken’, maar die
ging aan ons voorbij) Alblas,
Molenaarsgraaf Vuilendam, de
Schoonenburgse Heuvel en Streefkerk. De dijkjes waren niet breed
genoeg om twee auto’s naast elkaar
te laten rijden, laat staan twee SM’s.
Uiteindelijk werd het fotogenieke
Kinderdijk bereikt met molens tot
aan de horizon. Op het moment dat
wij er waren, was de horizon
trouwens beperkt, door de vele
neerslag.

‘De SMokkel in haar dertigste jaar!’
was een ALV en Nieuwjaarsmeeting
in de beste tradities van onze club.
(Met dank aan Eric Bruinsma die
deze meeting organiseerde)

Via dezelfde snelweg wees de weg
ons weer naar Rotjeknor. Langs het
Feijenoord stadion zagen we al de
Erasmusbrug liggen. Op Zuid
konden we ook nog even de moderne architectuur van Rotterdam
bewonderen. De rit eindigde in café-restaurant Parkzicht, waar de traditionele Nieuwjaarsborrel werd
gehouden. Alleen de bitterballen ontbraken: een
suggestie voor volgend jaar?
___
11

ELK VOORDEEL HEP ZE NADEEL

JE SCOORT ALLEEN ALS JE IN HET DOEL SCHIET

Bij het afscheid van DerkJan en de komst van Paul

Een SM is als een vrouw
Elk voordeel hep ze nadeel

De SM Club heeft een nieuwe voorzitter
Elk voordeel hep ze nadeel

Een SM is een Diva
Elk voordeel hep ze nadeel

De auto van Cruijff vervoert geen voorzitter meer
Elk voordeel hep zo ze nadeel

Cruijff had een SM (en nog een)
Elk voordeel hep ze nadeel

Paul is onze nieuwe voorzitter
Elk voordeel hep ze nadeel

Dé SM was Cruijff
Elk voordeel heb ze nadeel

Paul heeft geen SM van Cruijff
Elk voordeel hep ze nadeel

Cruijff was dé SM
Elk voordeel hep ze nadeel

De nieuwe voorzitter heeft een Diva
Elk voordeel hep ze nadeel

De SM van Cruijff is nu van onze ex-voorzitter
Elk voordeel hep ze nadeel

De nieuwe voorzitter heeft een vrouw
Elk voordeel hep ze nadeel

De SM van Cruijff is nu van DerkJan
Elk voordeel hep ze nadeel

De nieuwe voorzitter moet op z’n vrouw passen
Elk voordeel heb ze nadeel

DerkJan was de ballenjongen
Elk voordeel hep ze nadeel

Onze nieuwe voorzitter kent het verleden
Elk voordeel hep ze nadeel

DerkJan was ook onze aanvoerder
Elk voordeel hep ze nadeel

Paul kent DerkJan
Elk voordeel hep ze nadeel

DerkJan was het gezicht van de SM-Club
Elk voordeel hep ze nadeel

Paul kent het voorzitterschap
Elk voordeel hep ze nadeel

DerkJan was de SM Club
Elk voordeel hep ze nadeel

Paul is geen voetballer
Elk voordeel hep ze nadeel

Bij elk afscheid past gemis
Elk voordeel hep ze nadeel

Paul weet echter ook dat
Elk voordeel ze nadeel hep

De SM Club verloor z’n tweede voorzitter
Elk voordeel hep ze nadeel

Paul weet bovendien:
Je scoort pas als je in het doel schiet

De SM Club zonder voorzitter DerkJan
Hep ze nadeel en dus ze voordeel
DerkJan wist:
Je scoort alleen als je in het doel schiet

___
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RUITENWISSERS EN RAAMBEDIENING
Wat is de overeenkomst tussen deze twee onderdelen? Niet
veel, zou je zo op het eerste gezicht zeggen, maar ze hebben
toch een belangrijke overeenkomst. Beiden hebben de neiging
bij koud weer minder goed of niet te werken, en dat heeft
dezelfde oorzaak. Wat is er aan de hand?
Dalende temperatuur
Ruitenwissers en raambediening worden door kleine
elektromotoren aangedreven. Zij brengen de benodigde krachten over via een stangenstelsel. Wat
gebeurt er dus als de temperaturen dalen? Dan gaat
dat allemaal een beetje moeizamer, want het vet smeert
wat minder en de motorlagertjes lopen wat stroever.
Het gevolg: als u de ramen opent, gaan ze heel lang-

“aanpakken”. Overigens zit de ruitenwissermotor
goed verstopt achter het schutboard in de motorruimte,
u zit de bobbel wel zitten, maar bij een Injectie kunt u
er een stuk beter bij als u de aanzuigkanalen (weer
eens) verwijderd. Dan begrijpt u ook waarom ik een
carburateur-uitvoering beter geschikt acht voor
veelvuldig gebruik, gewoon gemakkelijker te onderhouden.
Intervalschakelaar
Wist u overigens dat de SM al een “interval” op de
ruitenwissers had? Wel eens gemerkt dat uw
ruitenwissers plotseling stil blijven staan bij bijna
droge ruiten, en dan weer een slag maken? Dat komt

SelfMade

zaam open, en soms niet meer dicht. De ruitenwissers
doen het wel, maar als het maar even iets harder
regent, dan lijkt de snelle stand niet zo snel meer en
kijkt u niet door een schone ruit. U had nog nooit
gehoord dat de ruitenwissers van de SM een beetje uit
de tijd waren, maar misschien is het de leeftijd. Dat is
dus niet het geval want de SM heeft zeer goed werkende ruitenwissers, die gemaakt zijn voor een
regenachtige rit met redelijke snelheid. En die past u
natuurlijk ALTIJD aan aan de omstandigheden!
Verstopte ruitenwissermotor
Maar goed, wat is de remedie als het allemaal niet
meer naar wens werkt? Nakijken, demonteren, schoonmaken en opnieuw van vet voorzien voor de lagers en
de bewegende delen. Met behulp van de handboeken
kunt eens kijken of u daar uit denkt te komen, en dan

door een ingenieuze intervalschakelaar die in de
stuurkolom zit. Rechts zit de dimmer voor de
instrumentenverlichting, links de ruitenwisserintervalregelaar. Die laatste werkt door de stroom die
door de ruitenwissermotor stroomt; is die hoog, dat wil
dan zeggen dat de ruit droog is, en wordt via een
bimetaal de ruitenwisser gestopt, totdat het bimetaal
weer afgekoeld is en de ruitenwisser weer aangaat.
Een prachtig systeem voor de elektrotechnicus, maar
voor de leek niet veel mee te beginnen. Door veroudering werkt dit vrijwel nooit meer zoals bedoeld, en bij
de meeste SM’s is de regelaar vastgeroest in de altijd
aan stand. Maar als u de handboeken heeft, en een
winteravondje of meer, en iets van elektrotechniek
begrijpt, dan kunt u eens kijken of u er weer leven in
kunt blazen.
___
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WEL SERVICE, GEEN BEDRIJF

WISSELSTUKKEN

De Citroën SM Club Nederland koos ruim acht jaar geleden
ervoor om geen onderdelenmagazijn op te richten. Waarom
niet? En hoe kunt u uw onderdelen bemachtigen? Over de
spelregels voor het bestellen van onderdelen via de club.
Toen
Vrij snel na de oprichting van onze club heeft het
toenmalige bestuur besloten geen clubmagazijn voor
onderdelen op te richten. De redenen daarvoor waren
glashelder: er waren voldoende adressen voor ‘wisselstukken’ en het aantal eigenaren van een SM was
beperkt. Onder de leden van het eerste uur waren een
aantal handelaren en garagisten die zelf over voorraden onderdelen beschikten en bereid waren daaruit te
verkopen aan de doe-het-zelvers in de club. Bovendien
- zo was de verwachting - zou het aantal SM’s in ons
land beperkt blijven. Dientengevolge zou ook het
aantal clubleden niet van dien aard zijn dat – bij een
redelijke contributie voor het lidmaatschap van de
club - het financieel haalbaar zou worden om als club
onderdelen aan te schaffen. Veel leden van het eerste
uur waren niet geïnteresseerd in het aanleggen van een
eigen voorraad onderdelen ‘voor het geval dát…’. Zij
beschikten zelf al over een kleine of grote voorraad
onderdelen. De club wilde tenslotte niet een concurrent
worden van de leden-garagisten en – onderdelenhandelaren. De weg naar de handel was glashelder en
bekend.
En nu?
Veel van wat hiervoor geschreven staat, geldt ook nu
nog. Er is een beperkt aantal handelaren in onderdelen
en de adressen zijn voor clubleden bekend, ondermeer
door de lijst van garagisten die ieder lid bij aanmelding
als lid krijgt en om de zoveel jaar wordt geactualiseerd.

___
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Eén situatie is veranderd. Dat is het aantal leden van
de club. Dat is ten opzichte van de verwachtingen van
destijds verdubbeld. De SM is ongekend populair
geworden, niet in de laatste plaats door de activiteiten
van de club. Daarnaast is er de nodige vooruitgang
geboekt in het bedrijfszeker maken van de SM. Een
groeiend aantal leden rijdt dagelijks in z’n SM. Dat
alles bij elkaar maakt de behoefte aan onderdelen
aanzienlijk groter dan destijds. Tenslotte worden
sommige onderdelen schaarser. Ouderdomsverschijnselen van technische onderdelen zijn bij onze
SM’s heel goed en tegen heel redelijke prijzen nog te
bestrijden, maar het in optimale conditie brengen van
een versleten motor is lastiger en kostbaarder geworden. Ook kwetsbare carrosseriedelen (keienvanger,
lampenbak, lampen, interieurbekleding bijv.) zijn nog
wel degelijk te koop maar dat vergt meer moeite.
Onderdelen via de club kopen
Gelet op het bovenstaande, heeft het bestuur ruim
twee jaar geleden besloten om een extra service aan de
leden te bieden. Via de club kreeg u de mogelijkheid
om onderdelen uit het Franse SM Clubmagazijn te
bestellen en te kopen. Vooral nieuwe leden hebben
hier van geprofiteerd. Zij schaften dikwijls een SM aan
waaraan veel vernieuwd moest worden. In eigen tijd
en voor het grootste deel op eigen kosten hebben
bestuursleden gedurende deze jaren onderdelen
opgehaald en voor een clubprijs verkocht aan de
leden. De clubprijs bestond uit de prijs die het Franse
Clubmagazijn hanteerde, vermeerderd met een opslag
voor de kosten die gemaakt moesten worden door de
leden van het bestuur voor het bestellen en ophalen
van de onderdelen plus een toeslag voor de algemene
clubkas.

Scherpere regels
Nu er voldoende ervaring is opgedaan met deze
werkwijze, is het tijd om de onderdelenvoorziening via
de club zo transparant en efficiënt mogelijk vast te
leggen in een aantal ‘spel’-regels. Deze oorspronkelijk
‘extra service’, waarvoor in de statuten niets specifiek
was geregeld, wordt nu geregeld in een ‘onderdelenreglement’.
Dit reglement zal als bindend voorschrift voor alle
leden gehanteerd worden en het bestuur kan in
ledenvergaderingen op de uitvoering daarvan
worden aangesproken. De leden kunnen uitsluitend
onderdelen aanschaffen via de in het reglement
vastgelegde procedure. Het bestuur legt in haar
jaarverslag onder de noemers van het financieel
verslag en het verslag over de onderdelenvoorziening rekenschap af over de naleving van het
onderdelenreglement. De regeling voorziet ook in
afspraken waar het gaat over het als club zèlf aanbieden van nieuwe onderdelen, onderdelen die niet uit
het Franse clubmagazijn worden betrokken, maar
rechtstreeks bij de handel in binnen- of buitenland.
Tenslotte beschrijft het reglement de manier waarop
de nieuw in het leven geroepen ‘bestuurscommissie
onderdelenvoorziening’ werkt.

Wel service, geen bedrijf
We benadrukken nog maar eens dat uw club geen
bedrijf is dat handelt in onderdelen. U kunt van ons
clubservice verwachten, maar zeker geen service in de
betekenis zoals een bedrijf dat kan bieden. Het blijft
‘liefdewerk-oud-papier’. Het bestuur meent dat het
met dit reglement deze service zo zuiver mogelijk, in
het belang van alle leden van de club, heeft georganiseerd.
Het moet nog maar eens duidelijk op papier gezet
worden: conform het huishoudelijk reglement van de
vereniging mogen de bestuursleden geen eigenaar zijn
van of de directie voeren over een bedrijf dat handelt
in SM’s of onderdelen. Deze formulering biedt overigens op zichzelf allerlei uitwegen als het gaat over
handel in onderdelen op commerciële basis. Het
bestuur interpreteert dit alsvolgt: het bestuur en de
leden van het bestuur mogen op geen enkele wijze
commerciële banden hebben met ….
Het ‘onderdelenreglement’ wordt u separaat toegezonden. We adviseren u om alle papieren die u
ontvangt op te bergen bij uw autopapieren, zodat u
ze direct bij de hand hebt als u onderdelen wilt
bestellen.

EVENEMENTENKALENDER 2001
Noteer deze data vast in uw agenda.
Voorjaarsmeeting/Technische meeting

21 of 22 april. Exacte datum en plaats wordt nader bekend gemaakt.

Citro-Mobile

5 en 6 mei in Utrecht, Veemarkthallen.

Internationale Citroën SM Meeting
hierover

1, 2 en 3 juni in Engeland, georganiseerd door SeMatics. U ontving
een aparte mailing.

Giorgi en Bruxelles

1 en 2 september. U ontvangt t.z.t. nader bericht.

Najaarsmeeting

29/30 september. U ontvangt t.z.t. nader bericht.

De Citroën-Maserati-club Schweiz organiseert op 10, 11 en 12 mei 2002 de Internationle Citroën SM
Meeting in Pfäffikon.
De Citroën SM Club Nederland organiseert in 2003 ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan een Internationale Citroën SM Meeting. Datum en plaats worden later bekend gemaakt.
Voor hulp bij de organisatie van deze evenementen doet het bestuur een beroep op u als vrijwilliger. Zin om
uw steentje bij te dragen? Neem contact op met de secretaris/coördinator evenementen, Theo van der Burg,
telefoon 070 - 399 5169 of e-mail t.v.d.burg@zonnet.nl
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SOLDES CHEZ GEORGE REGEMBEAU ?*
Door Peter Pijlman

PETIT HOMMAGE AU SORCIER

Tijdens de internationale Citroën SM Meeting in Frankrijk
in het voorjaar van 2000, fotografeerde Theo van der Burg
één van de door George Regembeau getransformeerde
Citroën SM’s’. Deze fraaie plaatjes (we laten er hier drie
zien) zijn de eerste aanleiding om hier kort aandacht te
schenken aan het werk van ‘de tovenaar van de SM’, zoals
Peter Derks ooit schreef. Maar er is nog een aanleiding: een
anonieme, piepkleine advertentie in La Vie de l’Auto in
januari jongstleden…. Een kleine hommage aan de tovenaar.

Crèches sur Saône
In SublieM nummer 24 (september 1998) bracht Peter
Derks een bezoek aan de garage, c.q. het atelier en
laboratorium van George Regembeau. Regembeau is
onder kenners en liefhebbers van de SM bekend als de
man die SM’s voorzag van dieselmotoren, turbo’s en
zesversnellingsbakken. ‘Op bezoek bij de tovenaar van
de SM’ noemde hij z’n verhaal en de subtitel luidde
‘Visite le sorcier Majesté’**, wat zoveel betekende als
‘Bezoek de Majesteitelijke tovenaar’. La maison
Regembeau is gevestigd in Crèches sur Saône.
Een tovenaar
De door Peter gekozen titel ‘Tovenaar’ geeft goed weer
wat Regembeau in zijn arbeidzame leven deed: hij
transformeerde oorspronkelijke vormen en ideeën in
nieuwe concepten. Bovendien voegde hij aan de
___
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oorspronkelijke materie iets toe zodat het wezenlijk
veranderde. Bij de versnellingsbakken was het niet zo
fundamenteel wat hij deed ofschoon een zes-bak niet te
versmaden valt, getuige de ervaringen van Peter
Derks. Overigens valt over de kwalificatie ‘fundamenteel’ nog te discussiëren als het waar is wat Regembeau
zelf beweerde over de vijfversnellingsbak van de DS 21
en Dsuper 5. Hij zei in een interview voor het blad
AutoRetro*** (nr. 30, februari 1983) dat hij voor Citroën
diverse prototypes van de DS 21 heeft geprepareerd
voor de rally Londen-Mexico, die allemaal voorzien
werden van zijn
versnellingsbak en een
turbo op de motor. Enkele
maanden later zou
Citroën de ‘DS 21 çinq
vitesses’ (met vijfbak)
presenteren en die
versnellingsbak was
identiek aan zijn
concept…’en dat was
zeker weten niet toevallig’, aldus de Tovenaar.
PK’s en nog zo wat…
Voor de DS heeft hij de
2,4-liter Citroën dieselmotor onder handen genomen. Na bewerking
leverde de motor 88 DIN
pk en voegde er een
zesversnellingsbak aan
toe, waardoor de motor
even geschikt was voor
gebruik in een DS als in
een SM. De SM reed
daarmee ongeveer 170 km/uur met een gemiddeld
verbruik van 6 tot 8 liter per 100 km. Meer dan 400
klanten hebben zo’n exemplaar door hem laten
inbouwen, tot volle tevredenheid aldus Regembeau.
Toch was Regembeau zelf niet helemaal tevreden.

Later voegde hij er speciaal voor gebruik in de SM een
zesbak aan toe en een turbo. Daardoor verkreeg hij 145
DIN pk bij 5500 toeren per minuut, en dat betekende
dat deze combinatie nog maar 25 pk minder opleverde
dan de SM carburateur Maseratimotor. Met het
verbruik zat het wel goed: Bij 90 km/uur dronk de SM
in de zesde versnelling en 2000 toeren/minuut 4,5 liter
diesel, en bij 180 km/uur 10 liter. ’Ik heb die getallen
officieel laten constateren’ aldus Regembeau in het
eerder genoemde artikel. De schrijvers reden in 1983
met een van deze auto’s meer dan 200 kilometer per
uur op de teller. Ze constateerden dat ze tussen de 4500
en 5000 toeren per minuut maakten en nog geen 10
liter diesel verbruikten. (Hoe ze dat precies constateerden, blijft overigens onduidelijk). De rijkarakteristieken van de SM werden naar hun mening
niet aangetast. Het
verlies aan ‘nervosité’
door de aanwezigheid
van een viercilinder
dieselmotor werd
aardig gecompenseerd door een winst
aan ‘souplesse’ die
kenners van de V6
Maserati misten in
deze motor. In 1983
kostten zo’n motor en
bak inclusief inbouw
FF60.000, ongeveer
ƒ20.000. Geen sinecure, maar daarbij
moet je wel bedenken
dat het hier gaat om
een fundamentele
transformatie onder
de motorkap, plus dat
de hele operatie niet
in serie werd uitgevoerd.

Uniek
Peter Derks vertelde naar aanleiding van zijn bezoek
aan de Tovenaar dat hij mocht rijden met een
gemodificeerde SM Injectie met een Maseratimotor die
240 pk opbracht. In de zesde versnelling draaide de
motor 2000 toeren per minuut en gleed 90 km/uur over
Frankrijks wegen. Zelfs met een snelheid van 70 km/
uur in de zesde versnelling en een toerental van 1500
per minuut reed hij moeiteloos een zacht glooiende
helling op. Tja, je moet er maar verstand van hebben
om zo’n Maseratimotor en bak te wijzigen en dan ook
nog op een kwalitatief hoog niveau… En werkelijk
uniek schijnt Regembeau’s eigen SM te zijn. Dit
zilvergrijze beest met een 3-liter Maseratiblok levert
330 pk met gewijzigde krukas en cilinderkoppen, en
zet 312 kilometer per uur op de teller.
Anonyme Annonce
En toen was er die advertentie in La Vie de l ‘Auto. In
januari 2001 biedt een anonieme adverteerder verschillende (diesel)motoren en versnellingsbakken voor
de SM te koop aan. Uit het bezoek van Peter Derks aan
de oude meester, ongeveer tweeëneenhalf jaar geleden,
was al duidelijk geworden dat M. Regembeau, zesentachtig jaar, niet zo gezond meer was. Z’n vrouw
Ginette was degene die het werk in het ‘atelier’
verrichtte. ‘Houdt Regembeau opruiming?’, dacht ik
meteen. Een telefoontje van Peter Derks bevestigde
mijn gedachte. Het telefoonnummer klopte… .

___
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De oude meester is moe. Moe en vermoedelijk ook wat
gedesillusioneerd. In 1983 vertelde hij over z’n relatie
met Citroën. Geen vrolijk verhaal. Het was zijn
verhaal. In 1983 hoopte hij dat z’n dieselvarianten
interessant genoeg waren voor productie op grote
schaal. De diesel had toekomst in zijn ogen, ook in
auto’s van het kaliber als de SM. Daar is niet iedereen
het mee eens, maar bijzonder opmerkelijk waren zijn
creaties zeker.
Vakmanschap
Onder Citrofielen wordt zijn vakmanschap op dieselgebied zeer hoog aangeslagen. Hij leverde
ontegenzeggelijk kwaliteit. Z’n werk aan de
Maseratimotor is echter minstens zo opmerkelijk.
Giulio Alfiéri vertelde ons dat hij regelmatig op bezoek
was geweest bij Regembeau. Dat zegt iets over de
kwaliteiten van de oude tovenaar. Maar zoals vaker bij
gepassioneerde technici en ‘artisans’ zoals Fransen
mensen noemen die in de autowereld vernuftige en
technisch vaak betere constructies bedenken, werd z’n
gedachtengoed niet rechtstreeks omarmd door de grote
fabrikanten. Die hebben daar hun redenen voor, vaak
commerciële redenen, maar soms ook redenen die te
maken hebben met ‘jalousie de métier’.

___
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De finale?
Er lijkt een eind te komen aan de creativiteit en de energie
van Regembeau. Dat is een verlies voor gepassioneerde
techneuten. En zijn vele SM-eigenaren dat niet?
*
UITVERKOOP BIJ REGEMBEAU?
**
Tijdens de opmaak van de kop is destijds het
woord ‘sorcier’ (= tovenaar) helaas misvormd, waarvoor
alsnog bij deze excuses!
***
In dit artikel is tevens gebruik gemaakt van
gegevens in ‘SM Turbo Diesel ‘Regembeau’. L’Avenir du
grand tourisme?’

BERT TROUWT WEER
Trouwen en passie, gaat dat samen? Voor veel trouwenden zeker. Bestaat’ie nog, ‘de eerste nacht’? Vast wel. In
ieder geval de eerste huwelijksnacht, maar dat is niet zo
moeilijk. Eén keer moet de eerste zijn. Toch? Lijkt een
beetje op onze eerste rit in onze eigen SM. Maar dan
héél anders natuurlijk. Wél net zo spannend. Ongeveer.
Sommige leden van onze club zijn zéér trouw. En een
enkeling onder ons stuurt altijd weer wat naar de
redactie van SublieM.

Bert heeft, behalve met z’n SM, iets met trouwen. Zélf
was hij in het grijze verleden ooit getrouwd. Tegenwoordig is hij getrouwd met onze club. Hij is één van de
leden van het eerste uur. Was er dus als de kippen bij.
Bert heeft inmiddels een reputatie binnen onze club. Hij
is onze Club Trouwtijger. Niet de BERT uit de krantenstrip, want dat is alleen maar het vleesgeworden
ongeluk. Laten we voor het onderscheid onze Bert maar
gewoon ‘Bert met één hoofdletter’ noemen.
Voor de vierde keer wordt Bert benaderd om z’n SM ter
beschikking te stellen voor een trouwerij. Dat leverde
ons in het clubblad telkens mooie foto’s op. Je kan er een
stripverhaal van maken. Er
wordt wat afgetrouwd. Het
kostte Bert de eerste keren
een vermogen, want
sommige bruidsparen
wonen wel érg ver weg en
een SM slurpt benzine.
Daar leer je van. Dus moet
er tegenwoordig naast de
verplichte foto’s voor
SublieM een vergoeding
tegenover staan. Redelijk
toch? Het kost je een dag én
benzine. Best klèffer van
Bert.

Waar blijkt oprechter trouw dan bij ons clublid? Want
het was niet de eerste keer dat hij zou zorgen voor een
paar fraaie trouwfoto’s met daarop z’n cassiskleurige
SM. De deal wordt beklonken en de trouwbelofte ook.
En de redactie van SublieM krijgt de belofte dat er voor
het volgende nummer mooie trouwfoto’s komen.
Maanden daarna: géén trouwfoto’s. Maar eens bellen.
‘Ze komen eraan’ wordt beloofd. Bert gelooft het en
wacht geduldig twee maanden. Maar dan zijn de foto’s
er nog steeds niet. ‘Wat een ón-trouw!’, denkt Bert.
‘Poets je speciaal voor die aardige mensen je auto op’ het koperkleurige overlooptankje krijgt een extra beurt
want dat staat zo mooi -, ‘en dan laten ze je maar
wachten. Maar die foto’s móeten er komen, hoe dan ook!
Nog maar eens bellen’. Bert belt. ‘Ja, ze komen er nu
aan, maar we moesten zó veel nabestellingen maken…!’
Zeker een populair stel dat in Berts SM trouwde.
Aárdige jongen, die gom. En dan worden ze gebracht.
Mooi zijn ze. Zeker. En ook duur. Want ze moeten nog
even betaald worden. ‘Twintig gulden per stuk, meneer
Bert! Met een Hasselblad gemaakt. Tien bij tien centimeter’.
BERT betaalt. Zeker voor het
bruidspaar een dure trouwerij
geweest. De bruid is een
schatje. En de bruidegom
lacht. Terecht met zo’n vrouw
en een SM. Wist precies wat’ie
deed, toen hij een afspraak
maakte met Bert.
De redactie krijgt twee
schitterende foto’s. Trouwe
man, die BERT. Gepassioneerd SM-clublid.
Wordt vervolgd.

Dit keer belt er een paar uit
Schagen of daaromtrent.

(met een knipoog naar en dank voor de foto’s
aan A.H. Scholten en een standje voor de
bruidegom)
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ONS EIGEN STRIPVERHAAL (Vervolg)

In het vorige clubblad en ook in dit nummer hebben we
aandacht besteed aan stripverhalen met een SM. Kent u
die krantenstrip, ‘BERT’? Oók zo’n stripverhaal. Gáát
maar door. Komt geen einde aan, net zoals The Bold
and the Beautiful. Nooit gezien? Ik kijk er tweemaal per
week naar. Mis dus nooit wat. Er wordt wat in
afgetrouwd. En gescheiden, de sukkels. Maar BERT uit
de krantenstrip is pas een échte sukkel. Maar wél
lachen, joh! Hem overkomt werkelijk alle ellende van de
wereld. Hij roept het altijd zélf over zich heen. Hij heeft
iets ‘SM’-merigs. Assubugrijptwatikbudoel.

Had heel veel moeite gedaan om
een SM te pakken te krijgen. De
gom wil persé met z’n vrouw in een
SM naar het stadhuis. ‘Ach, waarom
niet?’, denkt Bert. Maar anders dan
de krantenstrip-BERT leert Bert-declub-trouwtijger van z’n fouten. Hij
vraagt een keurige vergoeding: een redelijk bedrag voor
de benzine en een hapje tijdens de trouwdag, een fles
drank voor de lol en verder twee foto’s van het bruidspaar bij of in z’n SM. Voor in SublieM.

‘ENSUITE ELLE GLISSE TOUT DROIT DANS LE CIEL’

VERVOLGENS GLEED ZE REGELRECHT DE HEMEL IN...

Peter Pijlman
In het boek ‘Sa Majesté’ is één hoofdstuk volledig
gewijd aan de miniatuuruitvoeringen van de SM. Het
ging daarbij om ‘speelgoed-SM-etjes’, schaalmodellen
van de fabrikant en kunstobjecten. Alle leden hebben
ter herinnering aan het dertig jarig bestaan van de SM
een keramieken impressie van de SM ontvangen. Toen
het boek verscheen wilden we nog niet melden dat we
druk bezig waren met de ontwikkeling van dit model
en... nog twee varianten daarop, die zeer de aandacht
waard zijn geworden.

Maar er was nog meer mogelijk. Bij een (stand)beeld is
de presentatie ook van belang. De sokkel moet passen
bij het beeld. Dat is ons goed gelukt, maar je kunt ook
voor iets anders kiezen: een standaard die de stroomlijn en de snelheid van de SM nog eens extra onder-

De titel van dit artikeltje is rechtstreeks ontleend aan
een interview met Karel Suyling, de man die ruim
zeventien jaar de publiciteit voor Citroën heeft vervaardigd. Tot zijn laatste Citroën-publicaties behoren de
dagbladadvertenties voor de SM. U kunt ze bewonderen in het boekje ‘100 Citroën-advertenties van Karel
Suyling uit de periode 1954-1972’. De SM-publicaties
staan in ‘Citroën SM, de Diva’ en daarin is ook de visie
van Karel op onze auto uitgebreid te lezen.
In dezelfde traditie als Karel (‘alleen de essentiële
elementen van een vorm weergeven’) werkt ook de
Amsterdamse kunstenaar Jakob Wttewaal. Ook hij
zoekt naar de essentie van een vorm en geeft die weer
op een gestileerde wijze, dus met het negeren van
allerlei overbodige details. In dit geval ging het ons om
een object dat direct herkenbaar diende te zijn als ... de
SM. Zo heeft hij naar onze auto gekeken en gezocht
naar de wezenskenmerken van de vorm die onze auto
heeft: stroomlijn, snelheid, sensualiteit, kracht.
Nu is allerwegen bekend dat we bewonderaars van die
vorm zijn en daarom hebben we dit object op een
voetstuk geplaatst. Want dát is wat we allemaal een
beetje doen, nietwaar? Vandaar een standbeeld(je) voor
onze auto.

streept.
Daarom een tweede variant, ditmaal met hulp van
Robert Opron tot stand gebracht. Ook Gijs de Jonge
heeft z’n steentje bijgedragen. We hebben haar op een
snelweg gezet, symbolisch uitgedrukt in een gebogen
stuk roestvaststaal, compleet met de suggestie van
dubbele chevrons. Op het omhoog stekende stuk weg
kwam een SM in keramiek, bedekt met een 24-karaats
laagje goud. Om met Karel Suyling te spreken: ‘En
vervolgens gleed ze regelrecht de hemel in’.
Vóórdat ze dat doet, kunt u haar nog even vasthouden. Zie onze clubshop. Een sieraad voor in uw
werkkamer, maar waarom eigenlijk niet in uw ‘salle
de séjour’? Daar kan toch niemand bezwaar tegen
maken?
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Met de SM de virtuele snelweg op
door Roland van der Spek
In de komende uitgaven van SublieM zal onder de kop van dit artikel een recensie worden gepubliceerd van een internetsite
die gewijd is aan de SM. Hierin zal worden beschreven wat de site zoal te bieden heeft, welke interessante wetenswaardigheden
te vinden zijn en of de site, hoewel zeer subjectief, de moeite van het ‘besurfen’ waard is. We kraken niets af, we hemelen niets
op, we melden wat we constateren en wellicht staan er zelfs voor de echte surf-diehards links bij die nog niet bekend waren…

Surf Mogelijkheden

Cats Citroën SM
De “Cats Citroën site” van de zoon van clublid Cats, Jeroen,
biedt veel informatie over Citroën en dus ook over onze SM.
De site is absoluut de moeite waard om te bekijken want het
biedt een schat aan algemene informatie. De menubesturing
is niet altijd optimaal maar de ‘back button’ van de
interbrowser doet wonderen… Een handige optie is dat je
kunt aangegeven op de hoogte te willen blijven van veranderingen op de site (ook alleen met betrekking tot het SMgedeelte). Jeroen stuurt je dan een e-mail.
Waar te vinden (URL): http://www.stack.nl/~cats/citroen_sm
Beoordeling
Opmaak
Inhoud
Totaal

: Ouderwets maar zeer duidelijk
: Prima, in het Engels
: Zeker de moeite waard, vooral voor startende SM’ers

SM-starterspakketten nu vrij in België!
Nederlanders staan bekend om hun koopmansgeest. Dat is niet altijd in positieve zin, maar allah! Vlak voor de ALV
werd echter via het tv-nieuws bekend dat België ons liberale drugsbeleid voor een deel overneemt. Eindelijk! Ik
maakte me al ongerust dat we in Europa alleen zouden blijven staan. Maar ik ben er niet gerust op. Luister en
huiver.
In België is het voortaan toestaan dat wietgebruikers vijf gram wiet op zak hebben voor eigen gebruik. ‘Waarom
geen vier of zes gram?’, dacht ik als nuchtere kaaskop meteen. Ik kreeg geen antwoord op deze prangende kwestie,
maar dat kwam omdat ik het alleen maar dàcht en niet hardop zei. Maar het verkopen van wiet is nog steeds
verboden. ‘Ha! Markt!’, denken de Ollanders dan.
En inderdaad. In het zuiden des lands dook meteen een wietshopeigenaar op die een starterspakket aanbood. De
inhoud laat zich raden: een hete lamp, een transformator, een metalen kap, een zakje speciale teelaarde en een
piepklein zakje met zaadjes: waarschijnlijk zes, want zo zijn we natuurlijk óók wel weer. Kosten? fl. 450,=. En graag
contant.
Ik ben hier niet blij mee. Ik acht dit discriminerend voor onze Belgische clubleden en bovendien véél te duur.
Ongeveer net zo duur als een XWX-band notabene! Waarom discriminerend voor juist onze Belgische vrienden?
Omdat ik zeker weet dat je in België géén starterspakket voor SM’ers kan kopen! Verboden! Daar gaan ze toch al
jaren voor naar Zeeuws-Vlaanderen?
Daarom, lieve Vlaamse vrienden: we kunnen er niet onderuit! De SM Club Nederland staat pàl voor uw belangen.
Op de eerstkomende bestuursvergadering ligt al een conceptbesluit gereed! UW club (ja echt: UW club!) biedt in de
Smartshop te koop: Een echt en onvervalst SM-starterspakket speciaal voor onze Belgische vrienden! Het bevat: 1 rol
bandage voor uw lekke uitlaat en of waterslang, 1 slangklem voor uw benzineinjectieventielen, drie (!) echte Bert
Reynolds reservekettingen, een Hiepertronische kettingspanner en een rubber retourzak. Voor de ongelofelijke
introductieprijs van 1 Euro. KOM NAAR DE VOLGENDE MEETING! We organiseren een speciaal konvooi vanaf
Hazeldonk tot het Weena in Rotterdam om u te vrijwaren van drugsrunners. LET OP DE VOLGENDE MAILING!
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VERSLAG VAN EEN RESTAURATIE - 1

EEN KOSTBAAR SUPER MOKKEL, DAT IS HET!*

Door Peter Pijlman
Weet waar je aan begint! Dat zou het motto
kunnen zijn voor het beschrijven van de restauratie van de auto van Robert Opron. Het begon
echter met een uitstekende basis: de SM van
Opron was in zeer goede staat. Als u een verslag
over roest, tegenslag en andere ellende verwacht,
moet ik u teleurstellen. De auto moest evenwel in
nieuwstaat gebracht worden en naar de huidige
stand van kennis omtrent de techniek verbeterd
worden, zo wilde de eigenaar. De start van een
omvangrijke klus aan een Super Mokkel.
Nog niet helemaal àf...
Ruim anderhalf jaar geleden meldde ik jullie
via SublieM dat ik ooit verslag zou doen van
de restauratie van de Citroën SM die m.
Robert Opron in een voorstadje van Parijs
had gekocht. Dat verslag heeft lang op zich
laten wachten, maar nu is het zover. Een jaar
nadat de auto uit Frankrijk was opgehaald, is
ze weer teruggegaan. Nog niet eens helemaal
gereed, maar wel uitstekend rijdbaar en
bruikbaar voor haar eigenaar en diens echtgenote.
De eerste grote rit zit er op: monsieur en madame zijn
er mee naar Toulouse geweest en ondanks alle zorgvuldigheid waarmee aan de auto is gewerkt, was er
een - gelukkig klein - euvel: de hogedruk-kringel
tussen pomp en voorraadbol lekte een beetje olie.
Dankzij Jacques Hackenberg die een reserve-exemplaar bij zich had, is voorkomen dat de Oprons
onderweg zijn gestrand. Peter Derks sleutelde hem er
op de parkeerplaats bij ons hotel in een oogwenk op.
Dank daarvoor!
Een Super Mokkel
De afwerking van de auto behoeft nog enige aandacht.

Tijdens de proefritten tussen Wageningen, Amstelveen,
Harderwijk, Ermelo en Wassenaar bleek dat de
verwarming niet functioneerde: de kachelkraan was
kapot en een nieuwe is niet meer te koop. Ook de
besturing van de ver-stralers is nog niet helemaal in
orde. In vergelijking met al het andere werk zijn dat
peulenschilletjes, maar als een auto als deze zó grondig
aangepakt wordt, moeten die details natuurlijk ook
aangepakt worden.
Nu ik dit schrijf, heb ik maar één adequate omschrijving van deze zilvergrijze Citroën SM injection
électronique met zwart lederen interieur uit 1974: het is
een ware Diva, uiterst gewillig, energiek, betrouwbaar,
eigenzinnig, mooi, spannend, uitdagend, verleidelijk.
Kortom: een kostbaar Super Mokkel. De door een
expert getaxeerde vervangingswaarde bevestigde mijn
eigen oordeel. (En nu wil u natuurlijk weten hoeveel
dat is geworden. Nou, dat wil ik wel vertellen, maar
niet opschrijven!)
De optische staat bij de aankoop
Toen de familie Opron de auto in Thiais kocht, zag ze
er fraai uit: geen deuken, nauwelijks roest, het roestvrije staal allemaal vrijwel onbeschadigd, en de lak
nergens vernield. Zelfs bezat ze nog behoorlijk wat
glans. Het interieur behoefde nauwelijks aandacht, al
werden enkele randjes van het zwarte leer een beetje
bruin, een teken van minimale slijtage. De auto was
eerder overgespoten, maar erg fraai was dat niet
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gedaan: het rvs was niet gedemonteerd en er zaten dan
ook verfranden op. Slecht afgeplakt dus. Ook de
rubberdelen (raam-, deur- en kofferkleprubbers) waren
gedeeltelijk mee gespoten. Een eerdere parkeerschade
op het linker achterscherm was slecht weggewerkt,
maar een leek zou het niet zijn opgevallen. Kortom:
optisch een prachtige SM. Bouwjaar 1974, een injection
électronique in de kleur Gris largentière. Kilometerstand ongeveer 55.000.
Eerste beoordeling van de techniek
M. Opron had DerkJan van der Velde en mij zo’n twee
jaar geleden gevraagd om met hem samen de auto te
gaan beoordelen. De wagen toonde ‘eerlijk’, zoals dat
in autojargon wel heet. De kilometerstand op de teller
leek overeen te komen met het werkelijk met deze auto
afgelegde aantal kilometers. Ook de banden waren op
het oog prima. De voorbanden waren ooit vernieuwd
want die hadden nog bijna het oorspronkelijke profiel.
De auto reed prima: koppeling, remmen, vering,
uitlaat, versnellingsbak, het functioneerde allemaal
heel redelijk. Aan de uitlaat was het een en ander
gelast, maar zat redelijk dicht. De auto had ‘contrôle
technique O.K.’, wat zoveel wil zeggen als een geldige
APK, maar dan wel op z’n Frans. Wat dat betekent? De
dimlichten waren wat duister, maar niet verroest; bij
ons zouden ze niettemin zijn afgekeurd, evenals de
uitlaat. Later ontdekte ik ook gescheurde stofhoezen
van de kruiskoppelingen en fuseekogels, maar dat mag
in Frankrijk kennelijk.
Onder de motorkap was het - van boven af gezien kurkdroog en er was niet aan gesleuteld, anders dan
voor normaal onderhoud. De motor was er hoogstwaarschijnlijk nooit uit geweest. Dat kan je meestal
zien aan allerlei zaken: de ligging van de bedrading
was zoals de fabriek dat had
bedacht. De originele benzineen olieleidingen en de oorspronkelijke waterslangen
waren nog aanwezig. De
bouten en moeren vertoonden
geen sporen van afgegleden
sleutels. De hydraulische
leidingen waren niet verbogen, en de aluminium isolatie
van het schutbord was totaal
onbeschadigd.
De motor liep heel regelmatig,
bij langzaam zowel als fors
gas geven, maar er zat een
(heel licht tikkend) bijgeluid in
dat niet één twee drie was te
duiden. Het leek op het eerste
gehoor (zonder stethoscoop)
uit de rechter cilinderkop te
komen, maar kon ook achter

uit de motor komen. Slecht afgestelde kleppen? Een
licht rammelende ketting? Een nokkenas die niet
honderd procent was? Ons oordeel was: geen dramatisch probleem, maar beslist noodzakelijk om er voordat er verder mee gereden zou worden - goed naar
te kijken. Immers, de ervaring leert dat een SM die
weinig kilometers heeft gemaakt, door het lange
stilstaan toch risico’s herbergt. Roestvorming in de
klepgeleiders en op de klepstelen kan desastreus zijn.
Er hoeft maar een klep even te blijven ‘hangen’ (niet
terugschieten als dat nodig is) en hij kan afbreken met
als gevolg schade aan de cilinder, de cilinderwand en/
of de cilinderkop. En met 55.000 kilometer zijn de
primaire ketting, de geleider en de spanner aardig op
weg om vervangen te worden: na de eerste 80.000
kilometer zijn ze bij een SM versleten. Dat is overigens
bij Italiaanse sportmotoren uit die tijd niks bijzonders,
zo is me door vele specialisten verzekerd.
‘Mijn eigen auto’
Toen m. Opron de koop had gesloten (de auto was
voor Franse begrippen niet goedkoop, maar ook niet
extreem duur), hebben Jan-Tjerk Eelkema en ik de SM
op een autoambulance geladen en zijn er mee naar
Nederland genomen.
Naar Nederland? Ja, Opron ging in op mijn aanbod om
de SM bij de beste Nederlandse specialisten te laten
‘bewerken’. Wij kwamen overeen, dat deze SM net zo
goed en mooi moest worden als ooit mijn eerste SM
was geworden. Ik kreeg toestemming om er ‘alles aan
te doen of te laten doen, wat de auto betrouwbaar en in
nieuwstaat zou brengen. ‘Doe maar alsof het jouw
eigen auto is!’, zei Opron.
Ons advies was: motor uitbouwen, demonteren en
controleren op slijtage. Als je dat doet, is het verstandig
om meteen de natrium gevulde uitlaatkleppen te
vervangen door moderne
stalen kleppen en de geleiders
van de kettingen, de kettingen
zelf, en de spanner van de
primaire ketting te vervangen
door gemodificeerde exemplaren zoals Hypertronics (Engeland) ze ooit heeft ontwikkeld.
Het alternatief was overigens
een hydraulische
kettingspanner te maken op de
manier zoals bijvoorbeeld Van
der Laan en Van Leeuwen in
Abbenes die al jaren bouwt en
waar nog nooit problemen mee
zijn gerapporteerd.
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De kleur
Verder vond Opron de kleur niet denderend. Hij is
zeer gecharmeerd van zilvermetalliek en dat was deze
auto ook. ‘Het is de meest natuurlijke kleur voor een
auto, want die is van metaal’. Z’n Mercedes C-klasse
en hun stadsauto, een Suzuki Wagon R+, zijn ook
zilverkleurig. Maar de SM kon ‘briljanter’. Opron koos
voor Audi 5B 5B uit 2000. Het is een spetterend soort
zilver met, in vergelijking met het Gris largentière, een
blauwige gloed. Staal dus... .
Als de auto toch totaal overgespoten zou worden, dan
konden meteen de kleine oneffenheden in de carrosserie worden weggewerkt: kleine roestplekjes in het
rechter voorscherm (bekend euvel als gevolg van het
condenswater van de airco), de rechter voordeur (voor
in de hoek onderaan) en het
rechter achterwielbeschermkapje zouden worden uitgeslepen en voorzien worden
van nieuw plaatwerk. Twee
minuscule deukjes in het dak
konden ook worden aangepakt.
Bovendien stoorde Opron zich
erg aan de - originele - zijstrips
die ooit door de vorige eigenaar
als accessoire op de flanken
waren gezet. Als u ‘De Diva’
hebt gelezen, weet u waarom.
Dus die moesten ook verwijderd
worden.
Het begin van de klus
‘Weet waar je aan begint’. Dat
schreef ik in de intro bij dit
artikel. Ik wist waar ik aan
begon, maar dat het allemaal zó
lang zou duren, dát had ik niet
voorzien. Dom achteraf, want
aan mijn eigen SM had ik weliswaar stukje bij beetje enkele jaren besteed, en die auto
was bij aanschaf zo mogelijk
nog beter dan de SM van Opron.
Maar ja, dat was al weer ruim tien jaar geleden en dat
vergeet je, hè!
Ik verzekerde me van de hulp en steun, praktisch en
moreel, van twee clubleden: Jan-Paul Klijntunte en
Egwin de Voogt. Beide hadden er meteen veel zin in,
onder meer omdat het hun eerste grote klus aan een
SM zou worden en er dus veel viel te leren. En ik weet
ook, dat ze het leuk vonden om voor de schepper van
de vormen van de SM iets te kunnen doen. Dat laatste
was ook voor mij een grote motivatie. De Oprons zijn
uiterst sympathieke en gastvrije mensen en zij bewonderen een aantal eigenschappen van Nederlanders
zeer. In hun ogen zijn we perfectionisten, handige
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onderhandelaars, zakelijk en betrouwbaar. Ze genieten
van de sfeer en gastvrijheid van onze club en van onze
cultuur en ze vertoeven graag in ons land. De contacten tussen de familie Opron en mij zijn de laatste jaren
veranderd. We hebben elkaar door en door leren
kennen tijdens wederzijdse bezoeken en tijdens
gezamenlijke vakanties. We kennen elkaars sterke en
zwakke kanten en gaan als vrienden met elkaar om.
Het is een project
Achteraf bekeken, is mijn aanbod aan de familie Opron
weliswaar spontaan geweest, maar ook iets te snel. Ik
heb er geen enkele spijt van, integendeel, maar het
heeft wel heel wat energie gekost. Leerzaam was het
ook. Een dergelijk aanbod is gauw gedaan. Maar om
het dan ook vol te houden, is
een andere kwestie.
Een SM grondig aanpakken is
een enorme klus. Ik had het
niet kunnen doen zonder de
steun van Egwin en Jan-Paul.
En ik had het ook niet kunnen
afmaken zonder de morele
steun van andere clubleden,
zoals Peter Derks en Jan-Tjerk
Eelkema en al die anderen die
regelmatig vroegen naar de
voortgang van het project. Zo’n
project aanpakken en voltooien
in je eentje is mijns inziens te
veel gevraagd. Maar ja, dat kan
bij anderen anders liggen.
Toen de SM eenmaal bij mij
achter het huis in de garage
stond, werd het projectplan
gemaakt. Jan-Tjerk hielp me
met een overzicht te maken
voor Opron, zodat hij wist wat
er allemaal ging gebeuren en
hij zich een voorstelling kon
gaan maken van de kosten en
de duur. De posten voor het
spuitwerk en de motorrevisie
werden als p.m. post opgenomen. Ik voorzag dat het
geheel ongeveer 3 maanden in beslag zou gaan nemen,
als tenminste alle toeleveranciers en garagisten zich
aan hun afspraken zouden houden en de verlangde
kwaliteit zouden leveren.
Concrete planning is onmogelijk
Ik kan u nu alvast vertellen dat dat laatste niet het
geval is geweest. En dat is achteraf bezien voor een
deel best te begrijpen. Het gaat hier niet om een
moderne, nog in productie zijnde auto, maar om een
klassieker en daar gelden heel andere omstandigheden
en regels voor. Want uit het verloop van dit project zijn

wel lessen te destilleren. De eerste, meest voor de hand
liggende les is: een Citroën SM is 25 tot 30 jaar oud en
dat betekent dat niet alle onderdelen meer voorradig
zijn en dat je dus afhankelijk bent van de tijd die
anderen nodig hebben om iets aan te leveren. De
tweede les is, dat als je veel zaken in verschillende
handen geeft omdat je, zoals ik, besluit om het beste
van het beste te zoeken en werkzaamheden uit te
besteden, dat je een zekere afhankelijkheid van
anderen inbouwt. Een heel concrete planning is
daardoor bijna onmogelijk. Als je dan ook nog eens door ervaring wijs geworden - gewapend bent met een
stevig eisenpakket voor wat betreft de te leveren
kwaliteit, kom je wel eens voor onverwachte, onaangename verrassingen te staan.
Aan het slot van deze artikelenserie zal ik alle conclusies nog eens op een rijtje zetten, zodat u ongeveer
weet waar u rekening mee moet houden als u aan een
restauratie begint. Daarbij besef ik terdege dat de
ervaringen met de auto van m. Opron een belangrijke
beperking inhouden. Immers, de auto was niet totaal
verrot en de motor en overige techniek vertoonden
geen heel grote gebreken. Wat voorts belangrijk is om
te vermelden, is dat ik van meet af aan ben uitgegaan
van een stelregel: alleen het beste is goed genoeg. Mijn

‘opdrachtgever’ is een man die bijzondere kennis
omtrent automobielen paart aan een grote mate van
oog voor het detail en kwaliteit. Bovendien zou hij voor
het eerst in z’n leven in een klassieker gaan rijden. En
nog wel in een Citroën SM! Niet zomaar een automobiel.
De volgende keer bespreek ik het ‘aanvalsplan’, de planning,
de keuze van specialisten en de eerste werkzaamheden.
* Met een knipoog naar de dames die dit lezen.

HOE MAAK IK MIJN SM ORIGINELER ?
Door Jan-Tjerk Eelkema

DE PERFECTIONIST

Bezitters met een SM van de bouwjaren 1973 en nieuwer, kunnen een nieuw ‘oud’ kenteken aanvragen. Dit geldt dan voor
auto’s die geïmporteerd zijn en destijds een geel (modern) kenteken gekregen hebben. De RDW geeft sinds 1 januari 2001
kentekens uit, beginnend met 00-YA-01. Op deze kentekens mag een blauwe kentekenplaat worden gevoerd. Met nieuwe
kentekens mag dit niet! Deze platen dienen sinds de laatste APK voorzien te zijn van GAIK- platen (met het blauwe EU/NL
logo’tje erop). Terzijde: GAIK staat voor Gecontroleerde Afgifte en Inname van Kentekenplaten.
Hoe?
Hoe kunt u zo’n ander kenteken verkrijgen? Heel simpel:
1.
U maakt ƒ 125,- over op giro 1304483 t.n.v. de FEHAC te Bilthoven onder
vermelding ‘omwisseling kenteken’.
2.
U ontvangt van de FEHAC een formulier.
3.
Dit formulier vult u in en stuurt u aangetekend (ƒ 12,50) mét de originele
kentekenpapieren naar de RDW. Voor de zekerheid heb ik voor mijzelf
kopietjes van alle bescheiden gemaakt, want formeel mag je niet zonder
papieren met je auto rijden.
4.
Na enige tijd ontvangt u van de FEHAC nieuwe kentekenpapieren (en
een nieuw APK bewijs).
5.
U geeft aan uw verzekeringsmaatschappij door welk nieuw kenteken u
voor uw SM hebt gekregen.
6.
U laat nieuwe (blauwe) kentekenplaten maken en zet deze op uw SM.
Dat is alles. De kosten zijn beperkt en u mag blauwe platen voeren.
Heeft u nog vragen hierover, dan kunt u mij bellen (telefoonnummer achterin in SublieM).
___
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Een puzzel. En niet zomaar één! Gemaakt door uw penningmeester Jan-Tjerk Eelkema. Over de SM en de club.
Stuur uw oplossing voor 1 mei naar de redactie van SublieM. Voor de eerste drie goede inzenders ligt een SMparaplu klaar. In SublieM nummer 35 publiceren we de juiste oplossing.
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Collega van Opron
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ADN
Tijdens een internationale meeting op
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Ontwerper bij Maserati
Tijdperk
Nagalm
Vogelwerkwoord in ik-vorm
Voorzetsel
Startplaats van brandstof
Gastheer volgende internationale meeting
Muzikale boom
Getal
Sommige mannen hebben het wel en
sommige niet meer
Oekraïne
Nawoord
Kom je op beurzen tegen
Nul
Dier
Buitenste laag van een SM
Muzikale SM
Bestuurslid
Sommige SMrijders waren dit
Danssaus
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Komediant
Middelbare Detailhandel School
Hoeveel heeft de uwe wel eens
aangeg42. DanssausEven?
Ook wel meter genoemd
Onder andere
Onzin
Negatieve gedachten
Duitse FM
Niet doen!
Dit APK onderdeel kennen wij niet
Kribbe
Sociaal Economische Raad
Voorloper van de MULO
Houdt als het goed is tegen
Is onze auto beslist niet
Zeer dunne laag
Airconditioning
Afkorting van maatschappij in
vluchtnummer
Amerikaanse maat
Grondstof
Muzieknoot
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SMogram
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37.

Hier werd de SM gepresenteerd
Land
United Airlines
Geen carburateur
Deze …graaf onderzoekt grote wateren
Albert Heijn
Toevoeging aan benzine
Eiland
Titel voor bijzondere verdienste
Voornaam ontwerper SM
Type whiskey
Muzieknoot
Knooppunt
Zonder naden
Eén van de weinige CX-en die de SM kan
bijhouden
Voornaam
Dit wordt gezegd op 11 maart
Afkorting van een niet zo fijn type mens
Afkorting van een hooggeleerd instituut
Kleur blauw
Afkorting van ‘zonder hulp’
Aantal cilinders
Kleurnummer
Kunstmatige inseminatie
Voor de nummers hebben we tegenwoordig
een CD-ROM
Bevestiging
Je hebt toeristische en sportieve
Pijn (Eng.)
Dit wil ieder kind (en wij toch ook?)
Uitroep
Is Citroën voor de SM
Aantal klokken
Onderdeel van de SM
Maat
Het Zelf
ALV, voorjaarsmeeting, najaarsmeeting, etc.
Oorsprong van de chevron
Leuk
Oudste beroep ter wereld
Neefje van de SM
Bijnaam van geboren Meppelaar
Afkorting van Turijn
Verdikt sap
Voorzetsel
Zo behandel je een hoogwaardigheidsbekleder
Gordel
Tweelingbroer van Romeo
Kleinste munteenheid
In orde
Voorbij de kust
En andere
Air France
Koninklijk kenteken

Sa Majesté onder druk 2
Door Peter Derks

SMart Talk: het injectiesysteem

In SublieM nummer 33 hebben we bekeken hoe de Bosch DJetronic werkt. Deze keer gaan we als vervolg de werking
bekijken als het injectiesysteem van de SM in de auto
gebruikt wordt, zoals we ook bij de carburateurversie hebben
gedaan. De cijfers tussen haakjes verwijzen naar het schema
(zie pagina 32).
De koude start
We beginnen bij de koude start. We draaien bij een
temperatuur rond het vriespunt de contactsleutel om
in de contactstand zonder direct te starten. Het eerste
dat we horen - vooropgesteld dat het redelijk stil is - is
het zachte brommen van de benzinepomp (2), dat
duidelijk hoorbaar is. Dat geluid houdt na een paar
seconden op, want dan schakelt de regelunit automatisch het relais weer uit. De spanning op de benzinepomp wordt verbroken als de motor niet loopt en dat is
een belangrijke veiligheidsmaatregel. Als er bijvoorbeeld bij een ongeluk een benzineslang scheurt of
breekt, zou er door de 2 bar druk die op het systeem
staat snel veel benzine uitstromen, die, als die met hete
onderdelen in aanraking komt, waarschijnlijk in brand
zou vliegen.
Nu starten we wél echt. De benzinedruk zorgt voor de
inspuiting, en de startmotor draait. Wat is er nog meer
aan de hand? Als de temperatuur rond het vriespunt
ligt, zien we bij het starten dat er twee hulpsystemen
zijn die ervoor zorgen dat er gestart kan worden: het
‘koudstartventiel’ (5) gaat werken en zo wordt er extra
benzine ingespoten,. Dit ventiel werkt als een soort
choke. Verder zorgt een ‘extraluchtventiel’ (16) ervoor,
dat het stationair toerental verhoogd wordt totdat de
motor warm is.
Warm goed, koud fout
Dat leidt meteen tot de eerste foutdiagnose. Uw Injectie
start prima als het warm weer is, maar niet als het
koud is? Als u haar moeilijk aan de gang krijgt, en als
het stationair toerental erg laag is, dan is het extraluchtventiel (16) defect. En als u lang moet starten en
pas na veel moeite kunt starten met een verhoogd
toerental, dan werkt uw ‘koudstartventiel’ (5) waarschijnlijk niet goed.
Hoe is dat te controleren? Door op een koude dag het
koudstartventiel los te schroeven en in een bak te
hangen, dan te starten en te kijken of er benzine in het
bakje komt. Dit werkt alléén op een koude dag en
alleen bij koude motor, want anders werkt het ventiel
niet. En blijf uitkijken met de benzine! De benzinedruk
wordt constant gehouden door een ‘overdrukventiel’
___
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(4) dat aan de achterzijde
van de ringleiding boven de
motor zit. Dat laadt bij een
overdruk van +/- 2 bar de
benzine weer terug stromen
naar de tank.
Terwijl de motor het
hydraulisch systeem op
druk brengt kijken we nog
even de ‘hulpgaskleppen’
(29) na, die in de inlaatspruitstukken zitten. Die
moeten bij stationair
toerental gesloten zijn,
d.w.z. ze worden door het
‘onderdrukventiel’ (19)
aangetrokken. Dat
onderdrukventiel wordt
weer gestuurd door een
‘elektroventiel’ (18), dat op
zijn beurt weer gestuurd
wordt door de schakelaar
op de linker gasklep(17) .
Die zorgt ervoor dat als de
‘hoofdgaskleppen’ (28)
minder dan 5.5 graad open
staan, de hulpgaskleppen
(29) gesloten zijn en zo de
luchtstroom met een extra
werveling langs de ‘injectieventielen’ (6) stroomt.
De volgende stap. We
geven wat gas om met
ingeschakelde versnelling
weg te rijden. Hoe weet de
‘regelunit’ (7, die in de
passagiersruimte is gemonteerd, onder de rechterkant
van het dashboard) dat er meer benzine ingespoten
moet worden? Omdat iedere beweging van de gaskleppen leidt tot een verandering in de onderdruk in
de spruitstukken. Dat wordt gemeten door de ‘onderdrukopnemer (8)’, die elke verandering in de druk
doorgeeft aan de regelunit.
Nadat we een tijdje rustig gereden hebben, is de motor
voldoende warm om onze Majesteit eens flink de
sporen te geven. Als we snel extra vermogen nodig
hebben, treedt een mechanisme in werking dat vergelijkbaar is met een acceleratiepomp. Op de rechter
gasklep zit een schakelaar (14) die bij bewegen van de

gasklap ongeveer iedere 10
graden een extra puls voor
een extra injectie van de
ventielen geeft, zodat er
extra benzine voor extra
vermogen wordt ingespoten. Spelen met het
gaspedaal laat zich
uiteraard wél merken in
het verbruik!
Als uw SM Injection dus
slecht op het gasgeven
reageert, dan is dat reden
om dit na te kijken.
Goed, we rijden nu redelijk
door en zien dat er een
bocht aankomt die we met
lagere snelheid willen
nemen. We laten dus het
gas in één keer los om op
de motor af te remmen.
Dan komt het ‘circuit de
décélération’ in actie, dat er
voor zorgt dat er bij een
plotseling dichtgooien van
de gaskleppen geen luide
knallen uit de uitlaat
komen. Die knallen
ontstaan doordat er
plotseling teveel brandstof
wordt toegevoerd omdat
het regelsysteem nog niet
door heeft dat er minder
lucht wordt aangezogen.
Dat ‘circuit de décélération’
zorgt er voor dat het
toerental een paar seconden op rond de 2000 toeren
per minuut blijft hangen
en daarna weer terugkeert
naar het normaal stationair toerental. Dat wordt
geregeld door de ‘Pneumatische Bosch Regelklep’ (22) ,
die op de linker waterleidingbuis gemonteerd zit en
via een groengekleurd ‘corps de ralenti accéléré’ (21)
dat met de remdruk in verbinding staat, de ‘valve de
dérivation’ (20) bedient. Die ‘corps de ralenti aaccéléré’
zit op de steun van de linker luchtfilter gemonteerd, en
staat parallel met de thermostaat in de luchtslang die
het verhoogde stationair toerental regelt, en laat wanneer nodig - extra lucht via het stationair circuit
toe.
Als u dus bij flink afremmen op de motor de bekende
knallen in de uitlaat hoort als bij een oude Alfa-Romeo,
dan is een controle zinvol. Deze controle kunt u

overigens ook doen door op een lege weg op te trekken
tot 4000 toeren in de 3e versnelling (kijk uit, u rijdt dan
bijna 90!) en dan snel achter elkaar eerst het gas los te
laten en daarna de koppeling in te trappen.
Dan blijft het stationair toerental op 2000 hangen, en
gaat na een paar seconden terug naar onder 1000.
Er zit nog een extra geintje in dit systeem: zodra u de
rem bedient, wordt de ‘valve de dérivation’ (20)
automatisch gesloten om ervoor te zorgen dat u, als u
remt, de maximale motorremkracht kunt gebruiken.
Controleren? Als u bij bovenstaande test ziet dat het
toerental op 2000 blijft hangen hetzelfde een keer
opnieuw doen en na de koppeling ingetrapt te hebben
de rem intrappen.
O.K., nu weten we dus hoe we starten, rijden en
remmen, wat blijft er nog over?
Warme start en plankgas
Dat zijn de warme start en het plankgas rijden. Wat is
er anders bij een warme start dan bij een koude? Er zijn
geen extra hulpmiddelen nodig om te starten, want de
normale inspuiting levert voldoende benzine om te
starten. Dat wordt bepaald aan de hand van twee
temperatuursondes: eentje die vóór op de rechter
cilinderkop zit en de watertemperatuur aan de regelunit doorgeeft (11), en een tweede die op het rechtse
luchtfilterhuis aan de ingang de luchttemperatuur
meet (12). Die luchttemperatuur wordt trouwens
continue in de gaten gehouden om het mengsel aan te
passen: koude lucht is zwaarder en heeft dus ietsje
meer benzine nodig, warme/hete lucht is lichter en
moet dus minder benzine toebedeeld krijgen want
anders loopt de motor te rijk.
En de laatste regelaar? Dat is de ‘vollastregelaar’ die
op de rand van het schutbord gemonteerd zit. Wat die
doet is met behulp van de onderdruk in het inlaatspruitstuk bepalen of u de gaskleppen helemaal open
heeft gezet, dat wil zeggen dat u het maximaal vermogen wilt gebruiken. Dan krijgt de regelunit een signaal
dat er extra brandstof gebruikt mag worden en wordt
het mengsel verrijkt, net als bij de acceleratiepomp,
maar nu continue. Ja dat verbruikt extra, maar uw
vroeg om vermogen, niet om gebruik.
Slot
Als u het bovenstaande hebt gelezen, dan begrijpt u
ook meteen storingsoorzaak nummer 2 bij injecties (na
elektrische problemen, want die blijven op nr 1. staan).
Dat zijn namelijk lekkende slangen en slangetjes of
verbindingen. Kijk daarom uw slangen die aan de
inlaatkanalen zitten eens goed na op scheurtjes, die in
de toekomst of misschien nu al leiden tot een slecht
lopen van uw Citroën SM injection électronique.
___
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TOULOUSE REVISITÉE
door Freek Broersma en Douwe Blanksma
Impressies van ‘le double SM’, co-rijders Freek BoerSMa en
Douwe BlankSMa. Opgetekend tijdens de Sortie Magnifique
in Toulouse, waarvan in het vorige nummer al een verslag
verscheen.

Eindelijk word ik - na 5 jaar lidmaatschap- volledig
ingewijd in de clubgeest en mag ik verkeren tussen de
harde kern, die tegelijk ook zo kwetsbaar en open blijkt
te zijn. Eindelijk begrijp ik beter wat hen en ook mijzelf
bezielt. Het is een mengeling van bijzondere, maar ook
platvloerse drijfveren. Bewondering en trots,
verafgoding soms. De gerechtvaardigde interesse voor
de techniek. Tegelijk het bewustzijn om iets te doen
wat absurd is. En daarin dan weer te doen of het heel
gewoon is, en, het ís dan ook heel gewoon. Lekker eten
en drinken, bijvoorbeeld, ook dit weekend weer.
Aan Robert (die van
Yvette) Cherpeau - ‘2e
man van de 2e Franse
club’ - gevraagd of de
Franse SM-rijders ook
zo gek zijn als wij.
Het antwoord verrast
me toch: de meeste
Fransen staan een
beetje op te scheppen
over hun auto. Wie
heeft de mooiste of de
origineelste? Gelukkig ontbreekt die
concurrentiestrijd bij
ons vrijwel - of hij

Sortie Magnifique. Dat stond op de prachtige brochure
die ter plekke werd uitgereikt. Wij besloten om het
uitje om te noemen in Stevige Magen. Dat moest je wel
hebben om dit waanzinnige, achtenveertig uur durende weekend (vitamine W) mee te maken. 3000
kilometer. 400 liter benzine, 12 liter olie (maar dat komt
door Douwe), 5 té uitstekende maaltijden. Maar het
werd ook een te gek weekend, een gebeurtenis waarvan je van tevoren denkt: zoiets kan eigenlijk écht niet.
En: misschien is het wel slecht voor mijn auto. Achteraf
denk je: als ik dit weekend had laten voorbijgaan, was
er iets essentieel niet in mijn bestaan geweest. En als
onze auto ergens voor dient was het hier voor.

We waren een beetje laat met inschrijven. Dat gebeurt
vaker. Wij zijn Douwe en Freek en hebben samen een
SM. We vinden het wel prettig om rustig op te staan en
daarom wordt er pas na 9 uur vertrokken uit Houten.
We komen 1300 kilometer verderop om kwart voor
acht aan, dat mag tenminste vanuit één gezichtspunt
groots genoemd worden. Deze Majesteit veroorzaakt
op den duur toch grootheidswaanzin en inflatie.
Snelheidsinflatie wel te verstaan. Ik stel de vraag aan
mijzelf: ‘Hoe is het nu om in de auto te rijden die geen
meerdere kent?’ Ik leg ondertussen even zelf de criteria
vast. Stijl, afmeting, motor, techniek, comfort, snelheid,
veiligheid, geluid.
Onderweg regen, veel regen. Bij een stopplaats zie ik
dat er een hartvormig stralenpatroon over het dak en
de achterruit loopt. Prachtig. Dat zal je anders niet snel
zien, denk ik.
___
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Snelle Meedoeners met Stevige Magen

20 oktober 2000.
Dertien SM’s,
merendeels
Nederlandse,
achteloos maar
briljant op een rij
geparkeerd
achter een
nietszeggend
snelweghotel
ergens in ZuidFrankrijk.
21 oktober, nog
gekker, dertien
SM’s geparkeerd
onder de Concorde op het terrein van Aérospatiale.
Q’est ce que ce passe? Ach niets bijzonders, ‘de Nederlandse SM Club’.

valt me niet op. Wij hebben gewoon plezier met onze
auto’s. Ik mag toch met een beetje chauvinisme concluderen dat een creatie zoals de SM in Nederland toch
wel het best op zijn plaats is. Waar anders mengt stijl,
smaak, techniek en humor zich op zo’n weergaloze
manier?

Ik vraag aan Opron of hij dat wist, van die waterbanen.
Jazeker!. Was het ook zo ontworpen en bedoeld? Ook
dat. Ik neem het maar aan. Ik heb geen enkele reden
om het niet te
geloven.
Geland op de
parkeerplaats.
De hal van het
hotel in. We
treffen een
dolle en
uitgehongerde troep
SM wolven
aan. Er is
nauwelijks
tijd voor
bewondering
van ons als
Snelle Mannen, want we moeten nog sneller door naar het
restaurant. Zomaar met de famille Opron en Cherpeau
aan tafel. Het dichtste bij zitten Robert Cherpeau en
Geneviève Opron. Dé gelegenheid om eens te vragen
of Robert onS Meisje wel
helemaal zelf heeft ontworpen
of dat Geneviève er een
beslissende hand heeft gehad,
althans in de lijnen. Ik besef
dat de geboorte van een nieuw
gerucht hier voor het oprapen
ligt. Daarom zal ik het hier niet
ontkennen. Zo goed is mijn
Frans ook weer niet. Maar
Geneviève is te veel aanwezig,
met een té sterke mening, om
een eventuele ontkenning
serieus te nemen.
Je weet het van tevoren: met een groep op stap zijn
heeft voor- en nadelen. Je komt nog eens ergens. Op
het terrein van Aérospatiale rondrijden bijvoorbeeld.
Maar het is ook wachten. Je bent met velen tegelijk.
Wachten voor de ingang. Wachten om de auto’s op te
stellen onder de Concorde. Wachten om de trap van de
Concorde op en het toestel in te gaan. Wachten voordat
alle zelfontspanners af zijn gegaan en iedereen zijn
toestellen
heeft gevuld
met het
onvergetelijke.
Gelukkig
lekt de
hydrauliek
van Opron’s
___
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nieuwe auto, dan kunnen de echte experts Peter en
Johannes even vol aan bod komen.
We zijn niet georganiseerd, we zijn een handvol
individuen. Een chaotische opstelperiode volgt: hoe
moeten de auto’s onder de Concorde gaan staan?
De eerste 5 gaan goed, dat kan kapitein Pijlman nog
net aan. De stuwende kracht van de overige 7 SM’s
wordt hem teveel en voordat Douwe zijn natuurlijke
leiderstalent kan
inzetten, is er al
teveel gebeurd
wat een perfect
plaatje in de
weg staat. Maar
goed, ze staan
er. Je moet het
leven soms ook
nemen zoals het
komt. Het is al
uniek genoeg,
dit.
Rustig wachten. Eén voor één lopen we de trap op contrasterend relict uit het propellertijdperk – en
stappen de Concorde in. Ik besef
dat het toch wel een mooi
moment is. Afgezien van het feit
dat je over het toestel van te
voren allerlei ideeën en gevoelens hebt, is het nu toch weer
anders. Vage bekendheid,
desinteresse, twijfel, weemoedige glimlach, nieuwsgierigheid,
spannende verwachting, en
enige teleurstelling waren vooraf
gegaan aan dit moment. Maar
nu, zo dicht bij, is het toestel toch
indrukwekkend van lijn, straalt
zijn hele historie en vernieuwende concept op mij af en hij (of zij) is toch ook weer
minder klein dan je van buiten denkt.
En Concorde heeft de sfeer van onze Suzanne, dezelfde
wat opzichtige sensuele maar ook strakke stijl van eind
jaren zestig. Het is een goede keus, deze combi.
Daar zitten we nu, achterin het toestel, de hele club bij
elkaar. Wat gaat hier gebeuren? Niemand weet het,
maar als door onzichtbare hand gedreven, gaat
iedereen eens lekker zitten in het gekreukelde leer en
ja hoor, daar is onze
rondleidster weer, met
weer een enorme hoeveelheid ratelende ‘treize
mille quatre vingt seize’
getalleninformatie .. Het
verbaast me nog hoeveel

ik er wel van kan
volgen. Ik zit geloof ik
in de talen-middenmoot. Pieter doet zaken
in Frankrijk, die ratelt
even hard mee.
Hij is ook niet te
beroerd om even wat
toe te lichten. Anderen
zijn wat rustiger als het
de locale conversatie
betreft.
En natuurlijk zit Opron ook aan een tafeltje – in dat
vliegtuig. Ja, het past eigenlijk prima. Hier zijn met dit
gezelschap heeft iets gewoons en iets absurds. Misschien is dat wel wat ons trekt in onze activiteiten. Je
weet dat je met iets unieks en soms iets uiterst elitairs
bezig bent. Maar het is ook soms behoorlijk gewoon, in
dat bijzondere. Dat bedoel ik nu, dat zo onze hele club
is.

loopt slecht en slaat
soms bijna af. Peter
mompelt bij de tussenstop iets achteloos over
gebrek aan onderhoud.
‘Je gelooft het toch niet
dat het die Peter Derks
van die technische
verhalen is’, zegt
Douwe. ‘In zijn pogingen om de auto aan de
praat te houden worden
alle milieuwetten overtreden’, zeg ik. Ondertussen
verliezen we de helft van de groep. Douwe kan het
weer niet laten in te grijpen. Dat te doen kost hem
minder energie dan het te laten. Later gaat het weer
mis. Tot mijn verbazing komen we allemaal vrijwel
gelijk bij het rakettenpark aan.

Douwe en ik
hadden de
Pijlmanboeken
meegenomen. Ideetje van Douwe. Uniek: kan Opron ze
tekenen. We hebben de boeken stevig in de tas. Ze
reizen van evenement naar evenement. Ja, Opron moét
ze tekenen. Maar wanneer? Het gebeurt uiteindelijk
toch – in de hal van het hotel, vlak voor het vertrek.
Jaloerse blikken. Het levert Douwe een originele Opron
schets op. Ja, ideeën zijn alles, de uitvoering is dan toch
maar een kleinigheid. Als je de stap durft te wagen.

De laatste
stap:
afscheid en
vertrek.
Jammer om
de vele
nieuwe
vrienden
achter te
laten. Gretig
om weer de
volgende
‘Mille
Miglia’ te
mogen
nemen. Vol
zelfvertrouwen starten we de reis. Uren later. Donker
en regen. We koersen ruim 150. Twee vage achterlichtjes voor ons. Héé Douwe, dat is er één. Het blijkt Pieter
te zijn. Met 120 naast elkaar, raampjes open: Pieter, zin
om koffie te drinken? Oké … Pieter voorop, en we zien
plots dat de oliedampen aan alle kanten onder de auto
vandaan komen. We zijn net op tijd. De oliedop
vergeten er op te doen
- 3 liter olie moet er bij
- ‘Je vertelt het toch
niet aan de andere
clubleden’ vraagt
Pieter. Nee hoor, dat
doen we niet. Als
vrienden gaan we uit
elkaar.

Een rondrit door Toulouse. Achter Peter Derks aan.
Wat een machtig geluid komt er uit die auto, zeg ik
tegen Douwe. Pas later horen we wat die Peter allemaal heeft uitgehaald met zijn bak. Maar de motor

“Toulouse, Toulouse.
Jolly fleur d’ été.
Tu rendrais jalouse
toutes nos cités.”

Een ochtend, een middag, een avond. Een geweldige
dag. Na de Concorde komen we natuurlijk veel te laat
bij de lunch. Wat zeg ik, 5 gangen menu. Maar daar,
pas voor het eerst daar, besef ik dat ik in Frankrijk ben.
Wat zitten we daar leuk, ontspannen lekker te eten. En
het onbedoelde
halfuurtje
met de
kappen open
op de
parkeerplaats. Zo
moet het zijn.
Club SM en
France.

___
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DE ‘GOUDEN’ FOTO VAN ‘30 JAAR CITROEN SM’
Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Citroën SM loofden we aan de deelnemers van de toeurrit tijdens
‘Sallands Mooiste’ een bijzonder cadeau uit. Degene die de fraaiste foto maakte bij een 30 kilometer bord op een
bepaalde plaats in de rit, kreeg een exemplaar van ‘Énsuite elle glise tout droit dans le ciel’. 27 januari jongstleden,
tijdens de ALV, was de laatste kans om een foto in te leveren. We ontvingen zes foto’s. Prijswinnaars zijn Gert-Jaap
Span en Monica Lanenga. Zij hebben een SM maar die is nog niet rijklaar. Vandaar dat zij deelnamen met hun BX
Break. Op het dashboard van deze auto staat altijd een miniatuur-SM. Toch hebben ze aan de opdracht voldaan, en
wel op een heel originele wijze: de miniatuur wordt op handen gedragen... Proficiat en veel plezier met dit kostbare
cadeautje! Hiernaast volgen de overige foto’s, waarvan u er enkele al in het vorige nummer van SublieM kon zien.
Alle deelnemers bij deze hartelijk dank!

De winnende inzending van Gert-Jaap Span en Monica Lanenga....

___
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Inzending van Henk Busink en Eric Bruinsma

Inzending van Egwin en Dorine de Voogt

Inzending van Robert Trip met als fotobijschrift: “Gefeliciteerd SM”

Inzending van Ruut Evers en Jacky Wijenberg

___
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DAN MAKEN WE TOCH ZELF EEN STRIP?!
Door Peter Pijlman
Figureert de SM prominent in stripverhalen uit begin jaren
zeventig. Het antwoord moet voorlopig luiden: nee. Toch
was m’n speurtocht naar strips waarin de SM gebruikt is
niet vergeefs, maar magertjes blijft het allemaal wèl. MAAR
DAAR DOEN WE DAN TOCH ZELF WAT AAN?!

DE SM ALS STRIPFIGUUR 2

In de vorige SublieM drukten we een aantal plaatjes af
uit Un plan démoniaque / Een duivels plan. Het restant
treft u op pagina 42 aan. Maar er is gelukkig nog meer.
Michel Vaillant en de Mylord*
Natuurlijk, het was opnieuw Theo van der Laan junior
die me al lang geleden een stripverhaal te leen gaf
waarin de SM zegge en schrijve één keer voor komt.
Het betreft ‘Meisjes en motoren’, een verhaal uit het
jeugdblad ‘Kuifje’ van Jean Graton. Jean Graton? Nooit
van gehoord, zult u misschien zeggen. Maar als ik zeg
dat het de maker is van de serie ‘De avonturen van
Michel Vaillant’, dan gaat u wellicht een lichtje op. De
‘Michel Vaillant’s’ zijn strips waarin heel prominent
steevast racewagens voorkomen. Maar in de editie
waar het hier om gaat, figureren ook een Matra, een
Lancia Stratos, een Ford Escort (serie 1), een auto die
wat weg heeft van een Renault Alpine 310, een Peugeot
J7, een paar buggy’s, snowscooters en een splinternieuwe Ferrari.
De afgebeelde SM, een witte ‘Mylord’ komt éénmaal
voor, en wel op het eerste plaatje in de strip, en tussen
een reeks van super-de-luxe automobielen die geparkeerd staan voor een château-achtig gebouw. Er wordt
nergens in het verhaal aan deze Mylord gerefereerd.
Het verhaal kent een uitermate saai, vervelende start:
een receptie, vlak voor de trouwpartij van Michel
Vaillant. Maar het plaatje is - uiteraard - voor ons
interessant.
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Traction Avant Club Nederland**
Jaren geleden publiceerde de Traction Avant
Club Nederland een strip van de hand van
Wouter Jansen. Uiteraard staat de Traction
centraal, maar de SM speelt een belangrijke rol
in het zes tekeningen tellende stripje. Het
verhaal spreekt voor zichzelf. Kijk.

‘La Citroën SM. Un souvenir, déjà’***
Ik ben niet erg thuis in strips. Vandaar dat ik wellicht
de tekening van Jidéhem die ik op de laatste CitroMobile in Utrecht vond, aanvankelijk niet goed kon
plaatsen. Jean Dupuis gaf in ’77 deze striptekening uit
waarop de SM heel agressief is uitgebeeld. De prent is
op uiterst dun (kranten-?)papier gedrukt in een fors
formaat: 60 x 43 cm. Hij is als een losse bijlage bij een
andere uitgave verspreid: de tekening is keurig in
vieren gevouwen en er ontbreken gaatjes van nietjes in.
Aan de zijkant staat in kleine letters: Supplement a
Spirou no. 2037 van 28-4-77. Op de achterzijde (die in
kleur is gedrukt) staat een grote afbeelding van een
revolverheld: Jess Long, un héros de SPIROU, getekend door Tillieu/Pitietoy (?). Om de man heen zijn
tekeningen gedrapeerd met titels als l Évasion, Les
Nouveuax nègriers, Les Masques de mort, Le saut de la
mort en Le Bouddha écarlate, kennelijk andere uitgaven van ‘Spirou’.
Jidéhem maakte deze tekening een jaar eerder, namelijk in ’76, getuige zijn ‘handtekening’ onder de SM.

Waarvoor? Was het meteen een losse tekening, of komt hij
uit een strip?
Let op de goede détaillering: de krikpunten in de longerons en de originele antennedop zijn weergegeven. In het
interieur is te zien dat het om een carburateurversie gaat!
‘Italiaanse’ fotoromance****
Leuke tekeningen, zeker, maar het ging ons om de SM in
een stripverhaal. En waarachtig, een SM die in een
stripverhaal een rol speelt, kregen we - ook al weer een
poos geleden - toegespeeld van Theo van der Laan jr.
Echter, hier gaat het niet om een getekende strip maar om
een fotostrip, c.q. fotoromance uit Italië. Een typisch en
geliefd genre in Italiaanse damesbladen, ook vandaag de
dag nog! Theo had deze pagina’s ooit van iemand gekregen die ze uitgescheurd had en niet meer wist wat de
herkomst was. Van het fragment dat ik u hier laat zien,
kennen we het begin en het einde niet, maar de teksten
luiden als volgt (zie volgende pagina):
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Scène 1.
Scène 2.
Scène 3.

Scène 4.
Scène 5.
Scène 6.
Scène 7.
Scène 8.
Scène 9.
Scène 10.
Scène 11.
Scène 12:
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Partricia:
‘Ik heb een rijbewijs, kijk maar als je het niet gelooft’
Patricia:
‘Papa laat me rijden en zegt dat ik het goed kan, jij daarentegen…
Alfons:
‘Goed dan, maar slechts een klein stukje… en langzaam alsjeblieft…
Patricia rijdt niet slecht, en zoals beloofd, rijdt ze langzaam.
Patricia:
‘Is ’t goed zo, bangerik?’
Alfons:
‘Heel goed, maar bij het stoplicht neem ik het stuur over, want daarna wordt het nogal
druk’
Patricia:
‘Ik ben het er niet mee eens, maar ik gehoorzaam. Ik wil niet dat je door mijn schuld een
infarct krijgt’.
Alles gebeurt in een fractie van een seconde. De motor komt als het ware uit het niets te voorschijn.
Alfons:
‘Pas op !!’
Alfons:
‘Remmen! Remmen!’
Patricia:
‘Mijn God!’
Maar de botsing is niet te vermijden…
En de motorrijder valt op de grond…
Alfons ligt bewusteloos door de klap tegen de voorruit…
Patricia denkt: en wat doe ik nu..?
Patricia:
‘Nee! Mijn God..! Neeeee!!’
Patricia denkt: ‘Mama… Mama…!’
Een paar minuten later…
Een jonge man komt aanlopen en zegt: ‘Waar doet ’t pijn…?’
De aangereden motorrijder zegt: ‘M’n arm… maar het is niets, in de auto… zit een man…’

Scène 13:
Scène 14:
lance
Scène 15:
Scène 16:
Scène 17:
Scène 18:
Scène 19:
Scène 20:
Scène 21:

Scène 22:
Scène 23:
Scène 24:

Jonge man zegt: ‘Maar er zit niemand aan het stuur, hoe is dat mogelijk?’
Motorrijder zegt: ‘Ik dacht een meisje achter het stuur gezien te hebben… ik weet ’t eigenlijk zeker.’
Jonge man zegt: ‘Hij heeft een wond aan z’n voorhoofd… laten we hem niet bewegen en de ambuwaarschuwen…’
(vervolgt): ‘En laat hen uw arm zien, je kan nooit weten in dit soort zaken…’
Intussen loopt Patricia rond en denkt: ‘Help me mama… help me…’
Patricia denkt: ’Verlaat me niet, alsjeblieft… laat me niet alleen…’
Er gaan allerlei verwarde beelden door haar hoofd die zij zelf niet weet te ordenen.
Ze heeft zelfs niet in de gaten dat iemand haar gadeslaat en denkt:
‘Wat een stuk…! En dat zit daar zomaar…’
Vreemdeling zegt: ‘Zit je op het rijtuig te wachten, prinses?’
Vreemdeling zegt: ‘Ik zal duidelijker zijn… Heb je zin in een wandeling…?’
Maar Patricia kijkt hem aan zonder te begrijpen waar hij het over heeft.
Patricia zegt: ‘Ja, maar…’
Vreemdeling zegt: ‘Sta op en geen gemaar, want dat dient nergens toe. Dit is geen plek voor je…’
Vreemdeling: ‘Mag ik weten wat je aan het doen bent…?’
Patricia: ‘Ik weet ’t niet…’
Vreemdeling: ‘Woon je in dit deel van de stad…?’
Patricia: Ik weet ’t niet, ik herinner ’t me niet.’
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Maak er zelf een begin en eind aan!
Als er dan zo weinig stripverhalen zijn waar de SM in figureert, zien wij - en hopelijk u ook - dat als een uitdaging!
Daarom dagen we u uit om het verhaal van een begin en een einde te voorzien. Dat kan op vier manieren:
(1)
U heeft het volledige stripverhaal in bezit, of u kent het en vertelt ons de complete story.
(2)
U maakt zelf het verhaal af en stuurt ons uw eigen verhaal, lekker doorspekt met SM-scènes natuurlijk.
(3)
Of u maakt het verhaal af met foto’s en teksten.
(4)
Of u maakt het verhaal af met tekeningen en teksten.
Uw bijdrage aan ons clubblad in een van deze vier vormen zien we graag voor 1 mei a.s. tegemoet zodat we deze
SublieM 35 kunnen publiceren (voor de adresgegevens van de redactie: zie colofon).

___
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SPECTACLE MEAUVAIS…*
Door Peter Pijlman
De laatste clubbladen hebben we aandacht besteed aan de
overeenkomst van onze SM met de Concorde. We publiceerden zelfs een analyse van stroomlijn en techniek, twee
elementen die de SM hebben gemaakt zoals ze is geworden.
Sommige mensen nemen het allemaal wel erg letterlijk.

* Ik weet de volgorde is verkeerd, maar voor ons is het
zo beter…

EURO SM CLUB CAR TER ZIELE

In Citropolis nr. 24 (15 november 2000) doet Pierre
Philipps, praktische motor achter de Euro SM Club in
Frankrijk verslag van de crash van zijn ‘Euro SM’.
Zoals oplettende lezers kunnen weten, is de Euro SM
Club een afscheiding van de SM Club de France. Ze
telt ongeveer 60 leden, waaronder de voormalige
voorzitter van de SM Club de France, monsieur
Bacinello.

Ogenschijnlijk is er niet veel meer over van deze SM.
Toch zullen er mensen zijn die maar wat graag de
restanten zouden willen kannibaliseren! Philipps
schrijft dat hij de motorkap als aandenken wil bewaren. Wéér een SM minder. Maar Philipps feliciteren we
met het lijfsbehoud.

Terugkomend van een
van de vele meetings
die de Euro SM Club
organiseert, is Pierre
Philipps op de Autoroute een merkwaardig
ongeval overkomen. Hij
vertelt in smeuïg Frans
dat de achterwielen
spontaan blokkeerden
en dat daarna één van
z’n achterbanden is
geklapt. Dàt was de
oorzaak van de crash.
Nader onderzoek en
nadere inspectie
moeten uitmaken hoe
de achterwielen konden
blokkeren en waarom
een SM als deze na het klappen van een achterband zo
onbestuurbaar werd… Dat is zijn verhaal. De foto’s
spreken voor zich. Spectaculair.
Op de foto’s is van een geklapte achterband niets te
zien. Gelukkig is het passagierscompartiment, ondanks
de landing op z’n dak, nog redelijk in tact. Als u dan
weet dat uw voormalig voorzitter en ik ooit de bewuste
SM hebben geïnspecteerd (hij was toen te koop) en de
dakranden en voorste raamstijlen behoorlijk door roest
waren aangetast, dan kunt u zich een voorstelling
maken van de kwaliteit van de
carrosserie van een SM.
Maar ook is te zien dat na deze
crash het optakelen aan het dak
onmogelijk was…
___
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CLUB SHOP
NIEUW!
Verzamelbanden voor uw SublieMs. Eindelijk, ze zijn er.
Vanaf nu uw kostbare clubmagazines in een schitterend
‘boek’ opgeborgen in uw boekenkast, zó onder handbereik.
Uitvoering: zwart glanzende, dik kartonnen map op het
formaat van SublieM met eenvoudig te hanteren opbergmechaniek. Voorzijde: zwart-witte persfoto Citroën SM. Rug:
SublieM-logo in kleur. Rug: clubbeeldmerk in kleur. Uw
bladen beschadigen niet meer. Geschikt voor het bewaren van
7 clubbladen uit 1999, 2000 en 2001 of ongeveer 10 bladen uit
voorafgaande jaren. We hebben er 200 laten maken…
Slechts fl. 25,- per stuk!

Verder in voorraad:
Een standbeeld voor de Citroën SM. Een bijzonder schaalmodel: de SM gestileerd tot haar essentiële vorm. Een
miniatuurstandbeeld voor Sa Majesté dat op het Stadionplein
zou moeten staan (of op de Place de la Concorde in het hartje
van Parijs…!). In de schaal plm. 1:40, uitgevoerd in aardewerk
met prachtig diepblauwe glazuurlaag met een subtiel SMlogo. 100 % handwerk. Een sieraad voor op uw bureau.
fl. 69,-

‘Sa Majesté. De Citroën SM (1970 - 1975) in de schijnwerper’. Nederlandse editie. Een waardevolle aanvulling op
‘Citroën SM, de Diva, want dat hebt u ongetwijfeld al
aangeschaft. Veel nieuwe wetenswaardigheden, nieuwe foto’s
en: tips voor aanschaf, onderhoud, reparatie en restauratie
van uw SM. Plus een bijna compleet overzicht van alle
miniatuur-SM’s. Om u te herinneren hoe goed of hoe slecht
uw eigen SM is.
Afhaalprijs fl. 100,NIEUW!
‘Ensuite elle glisse tout droit dans le ciel’. Karel Suyling zag
op zijn vakantie in Frankrijk voor het eerst een SM voorbij
rijden (zie ‘Citroën SM, de Diva’) en zei: ‘Vervolgens gleed ze
regelrecht de hemel in’. Vandaar de naam van dit unieke
object. Het gestileerde schaalmodel van de SM is van
aardewerk met een 24-karaats goud lamé laag en de voet is
van gebogen roestvaststaal met een chevron-impressie. 100 %
handwerk. Een prachtig decoratief stuk voor in de woonkamer. Oplage slechts 15 stuks. Haast u dus: op is op!
fl. 110,-

CD-Rom met onderdelenboeken plus foto’s en de film:
Première Sortie. Première victoire. Zoek nu snel de
onderdelennummers plus benaming op en bestel nauwkeurig
uw onderdelen bij de club!
fl. 55,-

Luchtfilterstickers. Fraaie herdruk. Voor de
carburateurversie: één goudkleurige sticker.
fl. 17,50
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Sticker ‘Citroën préfère Total’, vier kleuren, voor op de
achterruit. Goed gelijkende herdruk voor fl. 10,-

Baseballcap, zwart-wit met clubbeeldmerk. Tegen vallende
Mercedessen.
fl. 5,-

Schaalmodel van de SM, plm. 30 cm lang, geglazuurd
aardewerk, diepzwart. Nog enkele exemplaren van ons
succesnummer voor
fl. 125,-

Playboy september 1971. Is even uitverkocht maar er komt
er wel weer eentje als we ‘m kunnen vinden voor u.
Reserveren kan ook. De prijs zal ongeveer liggen op
fl. 45,00

SMartwijn. De wijn is niet meer om te drinken, maar het
etiket is een collectorsitem.
fl. 7,50

Citroën SM, de Diva, hét boek over de SM (in het Nederlands en Engels), zoals de uitgever destijds schreef.. Als u het
al hebt (en dat hebt u), een prachtig cadeau of relatiegeschenk! Uitverkocht bij de uitgever. Nog enkele exemplaren!
fl. 125,-. Plus enkele exemplaren met lichte waterschade voor
slechts fl. 50,-

Ruitsticker met clubbeeldmerk. Ze raken op! Om u
definititief te wapenen tegen de oprukkende Orde der
Chevronniers.
fl. 1,-

Oude nummers van de clubbladen SublieM. Heel beperkte
voorraad! Neem contact op met
de redactie of de penningmeester.
Bij afname ineens van meer dan
vijf exemplaren een geringe
korting.
fl. 23,50 per stuk.

Stuur-sierplaatje met double
chevrons, messing. Voor op uw stuur of in uw vitrine.
fl. 75,-

Beker met clublogo, wit porselein met zwart/rood clubbeeldmerk: Zes halen? Vijf betalen!
fl. 7,50 per stuk

Paraplu, groot model, rood/wit met zwart-wit clubbeeldmerk:
een absoute must in ons almaar natter wordend landje. Maar
ook tegen de zon.
fl. 17,50

Ophalen in Amstelveen bij de redactie van SublieM of in
Rotterdam bij de penningmeester, of op een meeting is
uiteraard mogelijk.
Bestellingen: telefonisch via 010-2829434, fax 010-2829435,
onze website op Internet of e-mail
penningmeester@worldmail.nl Nadat uw betaling op
rekeningnummer 533621 of 42.58.19.930 is ontvangen, volgt
levering.
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Searching for More about the SM
Sa Majesté, het tweede boek over de SM van Peter I. Pijlman na de Diva, verschijnt binnenkort in het Engels zodat
ook onze overzeese buren volledig op de hoogte kunnen blijven. Zoals u wellicht weet is de Diva destijds tweetalig
verschenen maar voor Sa Majesté was dit niet mogelijk.
Peter heeft Brian Cass, voorzitter van de Engelse club, echter bereid gevonden de vertaling die de uitgever heeft
verzorgd, te corrigeren en aan te vullen. Naast enkele correcties is met name de tekst geheel toegespitst op de
Engelstalige markt. Dat betekent dat de inhoud van specifiek op de Nederlandse situatie toegespitste hoofdstukken
geheel is herschreven. Ook zijn specifiek ‘Engelse’ foto’s opgenomen, hetgeen dit boek toch uniek maakt ten opzichte van de Nederlandse uitgave. Geen nieuw jasje maar een gewijzigde voering zullen we maar zeggen… En
voor de volledigheid; ook aan een Franse versie wordt gewerkt! Daaraan wordt door de voorzitter van de Franse
club inmiddels de laatste hand gelegd.

Sa Majesté is coming !

Hier alvast een voorproefje van een serie foto’s die nog niet eerder zijn verschenen…

De pers 2
CitroExpert van januari jongstleden toonde een nieuwe SM miniatuur. Het zou om een prototype gaan. De foto
kon ons niet overtuigen van de kwaliteit en de authenticiteit. We zullen hem eens voor u bekijken en dan een
oordeel uitspreken.

No Problem
Citropolis nr 24 (november 2000), het Franse blad voor Citroënliefhebbers, verkoopt een
plastic bord, dat wellicht het parkeerprobleem voor uw garage of huis kan oplossen. Niet
echt fraai maar wel leuk. Het bord met daarop een tekening van een SM en de tekst ‘Parking
only’ meet ongeveer 30 bij 45 cm en kost FF 72 plus ongeveer FF 23 portikosten. Per fax te
bestellen (0033 1 64 00 38 64) en te betalen per Visa, Mastercard of Eurocheque. De exacte
prijs voor het verzenden kunt u aanvragen via tel 0033 1 64 00 06 06

Eerste Meraks wél met 2.7 liter motor!
We gaan een erratum erreren! Kweetniet
of je dat zo zegt, maar het zal wel
duidelijk zijn. We meldden u dat er een
fout stond in Sa Majesté. Dat klopt, maar
dat de Maserati Merak aanvankelijk met
een 2.7 liter motor werd geleverd, klopt
wel degelijk. Gijs de Jonge heeft het
nagezocht in z’n boek over Maserati. De
auteur van het boek had het ook op
verschillende plaatsen gelezen, maar
werd dus met z’n ‘mea culpa’ teruggefloten door een oplettende lezer van
SublieM. Dank daarvoor. PS: kunt u het
nog volgen?

Gezocht: kopij voor SublieM
Nummer 35 van SublieM verschijnt in juni 2001. Wij stellen het zeer op prijs om ook uw bijdrage voor het volgende
nummer te ontvangen. SMakelijke ervaringen die u verwoordt, Super Meeslepende foto’s met een verhaal, stuur het
in! U kunt uw kopij tot 31 mei a.s. per post of e-mail aanleveren bij de redactie. Adressen: zie colofon op pagina 9.

Poster ‘De SM Concorde onder de voitures’
De inzendtermijn is verstreken en de ontvangen foto’s zullen nu
door ‘Airbus’, via bemiddeling van Gerard Rhemrev, beoordeeld
worden. Van de beste foto wordt een fraaie poster gemaakt.
U hoort er meer van zodra ze in onze clubshop zijn opgenomen.

Portret van Opron
Enige nummers geleden meldden we u dat er een filmdocumentaire gemaakt werd over Robert Opron en zijn visie
op automobielontwerp. De maker van deze film, Maarten van Soest, vertelde dat de film gereed is, enthousiast
ontvangen is door de programmacommissie van de VPRO en in juli zal worden uitgezonden.
Volgens Van Soest bevat de film ook prachtige beelden van een SM in actie. Dat
is een zeldzaamheid want Citroën heeft destijds wel een schitterende promotiefilm van de GS gemaakt, maar de bewegende beelden van een SM beperken zich
tot de film over de Rally du Maroc en enkele fragmenten van een SM op de
testbaan van La Ferté-Vidame.
Vorig jaar heeft uw bestuur besloten om videokopieën van de film van Van Soest
aan te schaffen en via de clubshop aan te bieden. Omdat de VPRO inmiddels de
rechten voor deze documentaire heeft verworven, is het nog de vraag of we de
videobanden tegen een redelijke prijs kunnen kopen en verkopen. We doen er
alles aan om niettemin de film in handen te krijgen en u aan te bieden. Verder
kunt u natuurlijk zodra de uitzenddatum bekend is, uw videorecorder aanzetten! We houden u op de hoogte.

Super Magique!
Enige tijd geleden zagen we iets wat niet kan en toch waar
was! Was het een Tissier DS autoambulance met een MontBlanc SM op de laadvloer? Nee, daar is de SM te groot voor.
Was het een Fata Morgana? Nee, want die komen alleen in
woestijngebieden voor. Was het het resultaat van
‘Vrrroemmm, Vrrroemmm’ met een speelgoed SM? Onwaarschijnlijk. Was het dan de laatste gang van Sa Majesté naar
een Cass’Auto oftewel een poubelle d’autos? Of juist het
omgekeerde, een manmoedige redding van een wisse dood?
Of misschien het resultaat van een te hete wasbeurt met een
slecht wasmiddel? We denken van niet. Maar het was in ieder
geval wél de moeite waard om zó op de gevoelige plaat vast
te leggen en u te tonen.

XWX-bandennieuws!
Als het om onderdelen voor onze SM’s gaat, zit uw bestuur op het vinkentouw! Reken maar dat we prijzen en
kwaliteit scherp in het oog houden... .
Ons clubblad wordt ook door niet-leden aandachtig gelezen. In SublieM 33 schreef Peter Derks op verzoek van de
redactie een artikel over de originele banden en mogelijke alternatieven. (Pneus Sérieus!, pag. 46 e.v.). Dit werd
opgemerkt door een Citroëngaragist. Toen hij las dat de XWX-banden zo moeilijk leverbaar waren en ook nog eens
extreem duur, dacht hij: ‘Dat zal toch niet waar wezen!?’
Hij ging voor ons op onderzoek uit en wat bleek? Hij kan de XWX 205, de originele SM-banden dus, tegen een zeer
aantrekkelijke (lees: concurrerende) prijs en op afzienbare termijn aanbieden. De kans bestaat dat zelfs de ‘195’-band
leverbaar is, iets wat jaren niet het geval is geweest. Bovendien meldde onze ‘leverancier’ dat - in tegenstelling tot
het bericht in ‘Pneus serieus!’ - Michelin wel degelijk de kwaliteit van het gebruikte rubber van nieuw geproduceerde oude types banden aanpast aan de huidige kwaliteitsnormen voor levensduur en rijkwaliteiten. Alle reden
dus om toch maar de enige echte XWX-banden aan te schaffen. Immers: de XWX-banden werden destijds door
Michelin in nauwe samenspraak met de ontwerpers van de SM ontwikkeld waardoor een optimale afstemming van
de kwaliteiten van de band en de rij-eigenschappen van de SM werd gevonden!
Belangstelling? Citroëngarage Oldenhage biedt de 205-band aan voor ƒ550,- inclusief BTW, demonteren en verwijderen van de oude band en montage en balanceren van de nieuwe band. Bovendien gaven ze - bijzonder aardig! ook de bestelcode van deze band aan ons door, zodat u eventueel bij uw eigen bandenspecialist of Citroëndealer de
band kan bestellen! De code is: M 056402. Dat nummer is belangrijk want het komt nogal eens voor dat Michelin
zegt de band niet in voorraad te hebben doordat de bestellende garagist een andere code doorgeeft... Zo ziet u maar
weer: het is maar een weet!

SMachten kan niet meer...!?
Help! Ik wil radiografisch rijden. Niet zo lang geleden
vond ik eindelijk een Mont-Blanc SM met radiografische
besturing. Nee, fout. Het is een model dat ooit radiografisch bestuurbaar was. Niet met een draad en een
wieltje, maar echt op afstand. Iets met printplaatjes, een
zendertje en een ontvanger. Tenminste, zo was ze ooit
bedoeld en in ieder geval verkocht. Maar de trotse bezitter
(of z’n ouders…) hebben één printplaatje, een dekseltje
voor de batterij batterijen (sic!) en de afstandbediening
zoek gemaakt. Rest de carrosserie met één printje dus.
Wie kan mij helpen om dit ding weer rijdend te maken?
Ik snap werkelijk niks van elektriciteit, laat staan van
radio’s, radiografische afstandbediening en alles wat
daarbij komt kijken. De beloning? Alle eer, een uitvoerig
artikel over je werk en een paginagrote foto in SublieM
met uw werk. Ik weet: het bezit is het einde van het genot,
maar toe… laat me niet meer SMachten naar een paar
avondjes spelen met zo’n ding!
Peter Pijlman,
Tel 020-6416352, e-mail pip341@wish.net

CITROËN SM CLUB NEDERLAND
p/a Dennenlaan 8
2282 JB Rijswijk
telefoon: (070) 399 51 69
telefax: (010) 282 94 35
e-mail: citroensmclub@worldmail.nl

CONTRIBUTIE:

Membre de coeur: Robert Opron, France

Opgericht op 22 april 1993. Aangesloten bij de Federatie van Historische Automobiel Clubs (FEHAC) en de
Federation Internationale des Clubs Citroën SM
(FICCSM).

BESTUUR:
Paul Paymans (Voorzitter)
telefoon: (035) 694 32 73
e-mail: ppaymans.arbo@klm.nl
Theo van der Burg (Secretaris & evenementencoördinator)
telefoon: (070) 399 51 69
e-mail: t.v.d.burg@zonnet.nl
Jan-Tjerk Eelkema (Penningmeester & ledenadministrateur)
telefoon: (010) 282 94 34
e-mail: eelkema@worldonline.nl
Peter I. Pijlman (Public relations & eindredactie SublieM)
telefoon: (020) 641 63 52
e-mail: pip342@wish.net
Roland van der Spek (Clubarchief & redactie SublieM)
telefoon: (0344) 682 457
e-mail: rspek@indoss.nl

Inschrijfgeld:
Lidmaatschap:
Foreign members

fl. 25,= éénmalig
fl. 150,= per kalenderjaar
fl. 160,= a year

Kamer van Koophandel Noordwest-Holland: 40626199

AANMELDING NIEUW LID:
Bij de penningmeester/ledenadministrateur (zie:
bestuur). De contributie kunt u over maken op rekeningnummer 533621 of 42.58.19.930 t.n.v. de Citroën SM
Club Nederland te Rotterdam. Na retour-ontvangst van
het ingevulde inschrijfformulier en na ontvangst van uw
inschrijfgeld en contributie, bent u lid van de Citroën
SM Club Nederland. U ontvangt zo spoedig mogelijk
een bevestiging van uw inschrijving.
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