SNELLE MEDEDELINGEN

Leden in het nieuws
We heten opnieuw nieuwe leden welkom in de club. Bert van Engelenburg meldde zich aan; hij heeft nog
geen SM, maar is zeker voornemens deze aan te schaffen. Leo Keijzer uit Delft versterkt de club met een Vert
des tropiques SM met schuifdak. Kees Zorge, architect in Amsterdam is op zoek naar een SM en werd lid van
onze vereniging. En ook Monique Mulder werd lid zonder al een SM te hebben. Verstáándige mensen die
nieuwe leden!

Eén van de oudste SM’
SM’ss in ons land?
In ons vorig nummer kreeg u een impressie van een meeting tussen een vier
cilinder SM en een Rolls Royce. Hier de
ontmoeting van een RR, een GS (kijk
maar goed) en een geparkeerde SM. Peter
en Jeroen Hocks (nog geen clublid maar
dat komt wel…) fotografeerden deze SM
in Friesland, nu al weer enige jaren
geleden. Toen stond hij te koop. Nu is hij
opnieuw te koop. Waar? Hoe? U hoort
het nog van ons.

AL
V
ALV
Noteert u vast de datum voor de komende ALV? 26 januari 2002. U ontvangt
uiteraard de benodigde stukken zo snel
mogelijk. We rekenen op een grote
opkomst.

Uw contributie 2002 !
Kerstdagen, Oud & Nieuw. Bijna is het zover en we wensen u natuurlijk fijne feestdagen. Dat wensen we de
vereniging ook en met het oog op de toekomst van de Citroën SM Club Nederland vragen wij u om uw
contributie zo snel mogelijk over te maken op de rekening van de club. In deze SublieM zit een herinneringskaart. Die is NIET bruikbaar als overschrijvingskaart, maar we hopen dat dit geheugensteuntje weer iedereen ertoe aanzet zijn of haar lidmaatschapsgeld te voldoen. Doet u het nu meteen even? Vriendelijk dank!
PS: zoals gebruikelijk verzenden we geen aanmaningen, om de bestuurskosten zo gering mogelijk te laten
zijn.

Banden
Goed nieuws voor de berijders van een SM Carburateurversie. Citroëndealer Oldenhagen in Nieuw Vennep
meldde ons dat de Michelinbanden 195 XWX weer leverbaar zijn. De ‘195’ is de origineel gemoteerde band
op de carburateurversies; de ‘205’ is bestemd voor de injectie en de automaat. Overigens: beide maten mogen
gebruikt worden, mits ze maar twee aan twee van dezelfde maat zijn: 2 x 195 voor en 2 x 205 achter of
omgekeerd, dat mag.

Afscheid
Onlangs meldde Boudewijn van den Boogaart ons dat hij z’n lidmaatschap met ingang van het komende jaar
opgezegt. Boudewijn heeft - door omstandigheden korte tijd - een SM gehad en bood enige jaren terug aan
om een website voor onze club op te zetten. Kortgeleden is onze site compleet vernieuwd door Roland van
der Spek, maar Boudewijn komt de eer toe een fraaie aanzet voor dit nieuwe communicatiemiddel te hebben
gegeven, reden waarom we hem vanaf deze plaats willen bedanken voor z’n creatieve en spontane bijdrage
aan de groei en bloei van onze vereniging. We wensen hem en z’n familie veel succes en geluk in de toekomst. Dat moet ook zonder SM kunnen, toch?

ICCCR 2002
In augstus 2002 vindt in Boston het volgende ICCCR plaats (zie op internet: www.icccr.org). Een aantal leden
van onze club is van plan om met de SM te gaan en dit zal via een georganiseerd boottransport gaan vanaf
Le Havre (FR). Vriendelijk verzoeken wij de leden die dit van plan zijn, zich te melden bij Jan-Tjerk Eelkema
(jt@eelkema.nl) zodat er vanuit de club iets gezamenlijk georganiseerd kan worden en informatie centraal
verzameld wordt. We vernemen graag!

Kettinggeleiders…
In het vorige clubblad stond een artikeltje over de gemodificeerde kettinggeleider (pagina 46). Helaas zijn de
foto’s weggevallen. Daarom hier de originele en de versterkte geleider van de primaire ketting.

Citroën
Autofabrikant Citroën zit niet stil. Na de C5, die commercieel
tot nu toe een succes is, bracht het bedrijf de C3 in Frankfurt
ten tonele. Een vrolijk autootje met een eigen karakter. Bij het
zien van de foto lijken vooral vrouwen te vallen voor haar
ronde vormen. Benieuwd hoe het in het straatbeeld en op de
snelweg staat. Pardon: rijdt.

Advertenties en SMail Circulaire
Enige tijd geleden zijn er door uw club twee nieuwe activiteiten
gestart: een advertentierubriek op onze website en een e-mail
circulaire. De eerste is zowel voor leden als niet leden toegankelijk. Zoekt u iets of biedt u iets te koop aan op niet-commerciële
basis, wij plaatsen het op internet voor u. De e-mail circulaire is
meer bedoeld als handige voorziening om u snel op de hoogte te
brengen van een nieuwtje, meeting, etc. Geen spam, niet elke week en kort en bondig! Houdt uw virtuele
brievenbus in de gaten want de eerste is al verstuurd… Nog geen SMail Circulaire ontvangen? Dan is uw email adres ons onbekend; laat het ons snel weten via info@citroensmclub.nl.

Poster Concorde SM
Tijdens ons bezoek aan de Airbusfabrikant in Toulouse zijn foto’s gemaakt van de aanwezige SM’s naast de
tentoongestelde Concorde. Gerard Rhemrev beloofde een poster van de beste foto te maken. Die poster is er
nog steeds niet. Gerard is inmiddels binnen
Aérospatial van baan veranderd en dat heeft de zaak
wat vertraagd. Maar, zo beloofde hij ons onlangs: de
poster komt er! Hier alvast een impressie van Gerard
Rhemrev.

De Pers
Enkele tientallen jaren na z’n dood, haalt Leonid Breznjev (met een v en niet met een f!) de vaderlandse pers.
Dankzij ons clublid tandarts Jan Paul Klijntunte siert een SM weer eens de cover van een klassieker autoblad.
In Klassiek & Techniek van november staan vijf pagina’s met tekst en
foto’s over de Breznjev SM. Een goed verhaal en zeker fraaie plaatjes!

De Pers 2
In Autovisie nummer 22 van oktober 2001
is een design special opgenomen. Naast
een foto van twee SM’s (halve pagina) met
vermelding van Robert Opron als ontwerper wordt er verder niets geschreven over
de SM. Wel is een staatje opgenomen met
bekende auto’s en hun ontwerper. Ook
hier is Opron vermeld als ontwerper van
de SM en de Renault Fuego. De CX en GS
ontbreken in het rijtje (niet ‘design’
genoeg?) terwijl de BX weer wel is
opgenomen…
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Gelukkig nieuwjaar !
Op de cover in het kader van ons jaarthema Sporen van een SM in heden en verleden:
de vloer in de voormalige SM-montagehal van de firma Ligier. Daarin de moeten van
de montagerails.

Tja, die film…
We schreven er al over, de film die Maarten van Soest maakte over zijn ideale auto. Hij wilde dat Robert
Opron hem hielp die te ontwerpen. En Opron deed z’n best. Maar omdat de ideale auto niet bestaat, kwam
er geen tekening uit de bus. En veel kijkers blijken daarnaar te hebben uitgekeken. Gevolg: teleurstelling. De
in mijn ogen ontegenzeggelijke kwaliteiten van de film (een fraai portret van de mens Opron, spannende
momenten, verrassende uitspraken van Opron, schitterende beelden en ga zo maar door) werden door veel
autofreaks niet meer opgemerkt, teleurgesteld als ze waren over het feit dat de ideale auto er maar niet
kwam. De dag na uitzending van de film kwam de postbode langs en zei: ‘Hé, Meneer Pijlman, ik zag u
gisteren op de televisie! Mooie film zeg!’ Daarna krijg ik veel telefoontjes van mensen die de film wel of niet
goed vonden. De mensen met gevoel voor mooie vormen waren laaiend. Het zijn de kunstzinnige types, de
liefhebbers van architectuur, schilder- en beeldhouwkunst, kortom de mensen die van cultuur houden. En
van mooi vormgegeven auto’s. In autobladen verschijnen recensies: de een is lovend, de ander kraakt de film
genadeloos af. In bladen van autoclubs verschijnen teleurgestelde reacties.
Na een week loop ik naar de bakker aan het eind van de straat. Een buurman die ik nooit spreek maar altijd
vriendelijk groet, steekt de straat over en spreekt me nu wél aan: ‘Ik zag je gisteren op de tv. Wat een magnifieke film!’ Ik reageer: ‘Ik ben blij dat je hem mooi vindt. Ik vond hem prachtig!’ En dan komt de reactie
waarop ik gehoopt heb: ‘Het was een film over schoonheid. Wat een interessante man! Boeiend!’ (Hij doelt op
Opron).
Tja, je moet ervan houden. En er oog voor hebben. Iemand noemde Opron niet ‘mediageniek’. Ik zou zeggen:
dat hangt dan toch maar sterk af van het ‘medium’ dat hem benadert. Of duidelijker: van het niveau van de
interviewer en z’n lezer/publiek/broodheer.
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Als deze SublieM in de bus valt, zal het jaar 2001 er zo’n
beetje op zitten. Het éénendertigste levensjaar van onze
SM is een roerig jaar geweest, zowel in het klein als in het
groot. Uw voorzitter kijkt althans terug op een druk jaar
voor onze auto’s en hun club, maar ook op een schokkend
jaar voor de mensheid. Het contrast was mij dit jaar iets te
groot.
Aan de andere kant hebben we misschien juist historie,
schoonheid en techniek op kleine, relatief zinloze schaal
des te harder nodig naarmate de wereld om ons heen die
op grote schaal met nog zinlozer fanatisme lijkt te willen
vernietigen.
Voor ons, SM-liefhebbers, is het bezig zijn en rijden met
onze Diva, vast een heel zinvolle manier om een eigen wereld te creëren en daarbij
energie op te doen om het in de echte wereld vol te houden.
Ik hoop dat als u terugkijkt u ook beaamt, dat de Citroën SM Club Nederland het
afgelopen jaar iets heeft toegevoegd aan de waarde van die kleine, eigen wereld.
Misschien was dat voor u alleen het clubblad, dat ook dit jaar weer door uw medeclubleden is volgeschreven, geredigeerd en uitgegeven: uit enthousiasme en in de
vrije tijd! Een topper qua formule en qua inhoud: hoewel chauvinistisch, ken ik
geen ander blad van een club met 150 leden, dat zo dik, gevarieerd en informatief
is. En u voelt natuurlijk wel, dat ik daarmee Peter Pijlman, Roland van der Spek en
“vaste” toeleveranciers als Peter Derks ongetwijfeld namens u allen van harte wil
complimenteren.
Nog mooier is het als u - al of niet met SM en andere liefdes - één of meer bijeenkomsten hebt bezocht: ook die waren dit jaar weer gezellig, boeiend en gevarieerd
tot op het internationale af! Veelal in hoge mate georganiseerd door eigen leden en
met gulle gastvrijheid van SM-minnende Citroën garagebedrijven.
De desastreuze gang van zaken in de nieuwe economie heeft op onze club gelukkig
geen vat gekregen, integendeel! Roland van der Spek is er in geslaagd de website
van de club nieuw leven in te blazen en door toevoeging van nieuwe functies het
bezoek eraan aantrekkelijker te maken. Het heeft het aantal bezoekers (u ook?) dan
ook fors doen toenemen.
Velen hebben dit jaar gebruik gemaakt van een andere belangrijke taak van onze
club: het leveren van onderdelen om onze SM op de weg te houden en/of te
verfraaien. De nieuwe, duidelijke en gemakkelijke bestelprocedure heeft daarbij
zijn nut bewezen.
Na de evaluatie van het afgelopen jaar komt logischerwijs het plannen van het
komend jaar. Daar bent u ongetwijfeld tussen de eindejaarsverplichtingen door ook
mee bezig. Over de ontwikkelingen in de grote wereld durf ik geen zinnig woord te
zeggen. Het op een hoog peil houden van ons aanpassingsvermogen lijkt me in
ieder geval een nuttige tip. Voor de kleine wereld van de SM-liefhebberij weet ik het
wél: wat er ook gebeurt, mijn SM moet blijven. Zij moet elke dag rijden en moet
nodig komend jaar op een aantal punten aandacht krijgen - waarmee ook de
grenzen van mijn financiële planning meteen zijn vastgesteld.

180 exemplaren

Namens het gehele bestuur wens ik u een goede jaarwisseling, en voor volgend jaar
op z’n minst een ontspannend SM-leven, zowel in persoonlijk opzicht als in
clubverband. U kunt uw goede voornemens wat dat laatste betreft binnenkort al bij
de eerste clubbijeenkomst realiseren!
Tot in 2002.
Paul Paymans

DE SUIDELIJKSTE MEETING: ER GING ER MAAR ÉÉN STUK
Door Maarten Bokslag

LEKKERDER DAN EEN FERRARI

Natuurlijk zal ik nooit een SM kopen. Ze zijn duur,
ze gaan snel kapot en toen ik eindelijk eens een
meeting van de SM club bezocht, heb ik ook maar
meteen verklaard ze ‘niet mooi’ te vinden.
Onbegrip was mijn deel. En eerlijk gezegd heb ik
mijn mening herzien. Op de najaarsrit van de
Citroën SM Club, verreden op 30 september in
Zuid Limburg, ging van de circa 20 deelnemende
auto’s er maar één stuk.

___
10

Dagje SM’men
Wellicht vraag je je af wat ik eigenlijk deed op die
meeting. Welnu. Van de rally Le Citron Pressé kennen mijn maat Weren en ik Theo van der Burg. Hij
reed ooit mee met zijn SM, en dit jaar met een DS.
Wijzelf rijden mee in een besteleend, die helemaal
in flower power hippiekleuren is geverfd. Na de
rally heeft Theo onze Eend geleend als rekwisiet
op een jaren ’60-feest, en als dank mochten wij een
dagje mee SM’men. Zo zit dus de vork in de steel.
Goochelen met glas
30 september begon een beetje miezerig. Theo
pikte mij, Weren en mijn 13-jarige zoon Wouter op
in Tilburg en we reden heerlijk zoevend door naar
Vaals. Onderweg werden we al met een flinke
vaart ingehaald door een andere SM. Later bleek
dat die enige auto te zijn die stuk ging. Bij het

Limburgse
heuvellandschap
kwam de zon
prachtig stralend
door de wolken.
Het begin van een
mooie en gezellige
dag. Na een enorm
stuk vlaai bezochten we een
glasblazerij, waar
een man met een
Italiaans én een
Limburgs accent
precies uitlegde
wat hij zoal deed.
Verstaan kon ik het
niet, maar het
gegoochel met
bolletjes glas en
blaaspijpen was
des te indrukwekkender.
Indrukwekkend blazen
Daarna ging het in optocht door de Belgische voerstreek. Omdat de achterbank van een SM nou ook
niet echt comfortabel is (ik ben heel lang) greep ik
de kans om met Roland mee te rijden. Die had een
viercilinder SM met DS-techniek. Niet zo snel,
maar zeker zo betrouwbaar,
hoorde ik. En het motorgeluid was veel indrukwekkender, want Roland moest
echt blazen om de andere
auto’s bij te houden. Van de
optocht kwam niet veel. Na
heel wat gepuzzel, dwalen en
vragen, bereikten uiteindelijk
toch alle wagens de
Mergelgrot waar we gingen
lunchen. Dat was een enorm
genoegen. Hele gezellige
mensen aan tafel, een glas
wijn erbij en uitstekend eten!
Alle complimenten ook voor
de prachtige locatie. Alleen
jammer natuurlijk dat de zon
zo uitbundig scheen buiten,
want binnen in de grot was
het koeltjes.

Tragisch verhaal
Vanaf de lunch reden we verder door het Maasdal
naar garagebedrijf Bagnole in Echt. Inmiddels was
Wouter ook bij Roland ingestapt en zo was ik er
getuige van dat mijn zoon met de baas van een
informaticabedrijf een gesprek over Porsches en
BMW-roadsters voerde. Het was een gesprek onder gelijken, dat kan ik je vertellen. Wat autosmaak
betreft kan Wouter zó directeur worden, dat is me
nu duidelijk.
Garage Bagnole was het eindpunt. Een fraai bedrijf, waar veel DS’en en SM’s stonden. Ik vergaapte me aan een zéér ingrijpende bodemrenovatie van een DS. Uiteindelijk bleek daar een
heel tragisch verhaal aan vast te zitten, waardoor
die auto een speciale betekenis had gekregen voor
de eigenaar. Er stonden ook een echte Maserati en
een Ferrari. De eigenaar legde mij heel vriendelijk
uit dat een Ferrari wel heel erg duur is, maar dat
een Maserati toch lekkerder rijdt. Goed nieuws
voor jullie SM’mers, maar aan mij is die uitleg niet
besteed. Ik moet eerst nog proberen om mijn Ami 6
weer aan de gang te krijgen.
Ik heb erg genoten van de buitengewoon gezellige
dag, de goede sfeer en natuurlijk van het rondrijden met die heerlijke SM’s. Bedankt Hugo en
Roland, het was mij een genoegen. En of ik echt
nooit een SM koop? Ach, ik heb al met een schuin
oog wat advertenties bekeken. Dus wie weet, ooit,
als de erfenis komt?
Met foto’s van Maarten Bokslag en Ruut Evers
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’T ZIJN DE KLEINE DINGEN DIE HET DOEN (BIS!)
Door Piet Lut

PURISTENLEUT

Onlangs kocht ik in Frankrijk een SM met chassisnummer 707. Nee, het is geen Boeing: ze vliegt niet,
sterker, ze rijdt nog niet. Dat wil zeggen: ik rijd er nog
niet mee. Ik kijk ernaar, geniet van haar schoonheid en
maak plannen om er iets moois van te maken. Dat het
niet bij plannen alléén blijft, moge het onderstaande
duidelijk maken.
Ik wil, zoals ik iedereen altijd aanraad die een SM
koopt of zojuist gekocht heeft, eerst de motor eens
van binnen bekijken en er nieuwe uitlaatkleppen
en een gemodificeerde primaire kettingspanner en
–geleider in zetten of laten zetten. De 707 heeft net
55.000 kilometer gelopen en dat is me iets teveel
om er zomaar op te vertrouwen dat alles wel goed
zal gaan. Want hóe is ermee gereden? Een SM is
gemaakt om er hard, fors mee te toeren en de
eerste eigenaren zullen dat meestal ook wel
gedaan hebben. Bovendien is deze SM de laatste
tien jaar nauwelijks op de weg geweest.
Inspecteren dus, en omdat me op dit moment de
energie ontbreekt er stevig tegenaan te gaan, ben
ik maar kleine dingen gaan aanpakken. De
kofferruimte opengemaakt: zijbekleding eraf en
kijken of er roest in de wielkasten, c.q. achterspatborden zit. Nee dus. Heerlijk gezicht, en dus
meteen maar in de roestpreventie gezet. Maar gek
genoeg zit er aan de buitenklant ter hoogte van
een wielschotje wél een bloemkooltje. Oude,
uiterlijke beschadiging geweest? Aan de binnenkant is niks te zien. Gelukkig.
Reservewielhoes eraf. Een splinternieuwe band.
Nooit vervangen als je het onbeschadigde wiel
bekijkt. De band heeft nog de witte lijn op het

loopvlak, de gietbramen zitten er nog op en ook
een mij onbekend rood markeringsstreepje op de
zijkant. Ermee gaan rijden? Ze is wel dertig jaar
oud… En dan het wiel uit de koffer gehaald. Tot
m’n verbazing is de binnenzijde van het wiel niet
zwart maar donkerbruin, zoals de moddervangers
onder de spatborden. Nooit eerder gezien! Wie
wel? De grijze plank met wagensteun, wielsleutel
en dergelijke is nooit gebruikt. Leuk.
De plafonnier is slecht: het chromen laagje
bladdert eraf. Uit een vroege CX Pallas (2200,
2400) heb ik nog een mooi exemplaar. Scheelt me
mooi ƒ110,-. De oude haal ik eraf: met een kleine
schroevendraaier druk ik op het midden-achterste
gedeelte van het witte kapje zodat de klemlip niet
afbreekt. Daarna de twee parkerschroeven los en
de elektrische draden (groen en bruin). Ze zitten in
een klemveertje vast. Dan de nieuwe erop. Tot m’n
verbazing ontbreken de klemmetjes:
de draden moeten met een schoentje
op de polen geschoven worden.
Waarom hebben ze dat veranderd?
Dat klemsysteem is prima en het
scheelt weer twee fabricagehandelingen: de bedrading
hoeft niet voorzien te worden
van ‘wanten’.
Ik heb mazzel: het rvs-sierlijstje
op het linker voorspatbord
heeft een klein deukje. Mazzel?
Ja, want ik heb uitgerekend
nog één onbeschadigd sierlijstje: het linker. Als ik het eraf
haal, zie ik opnieuw een klein
verschil. De felsrandjes zijn aan
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de bovenzijde verschillend: bij het 707-exemplaar
lopen ze niet door tot aan het uiteinde.
De motorkap gaat open. Had ik bij de aanschaf
natuurlijk ook al gedaan, maar nu kijk ik zonder
de spanning van de vraag: kopen of niet. Ik ben al
voor deze Diva gevallen. Aangemoedigd door de
kleur van de binnenzijde van het reservewiel, kijk
ik naar de dwarsbalk waar de versnellingsbak aan
hangt. Die is zwart, evenals de balk waarop het
hydrauliqueplateau staat. Ook de
schotjes die als wielkastdichting
achter de veercilinders zitten, zijn
zwart. Meestal zijn ze zijdemat
donkerbruin met een rode gloed.
De genoemde balken heb ik
eerder ook in de kleur grijs
gezien, bij injectiemodellen uit de
latere serie. Drie kleuren, meneer!
Citroën kijkt gewoon in de
spuitkast naar restjes verf… Of
niet? Waarom die veranderingen?

m’n tuin dan. Of is het
anders? Zoek de – vooral:
kleine! - verschillen! Dat
maakt het leuk. Want al die
SM’s , ze lijken toch allemaal
op elkaar? Inderdaad:
LIJKEN!
PS: die zijn er gelukkig óók.
En die zijn soms het mooist!
Zie de middenpagina van
deze SublieM...

Kortom: dat boek, Sa Majesté,
moet maar aangevuld worden. Of
nee, toch maar niet. Ik heb wel
wat beters te doen dan zout op
slakken te strooien. Behalve in
___
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HET RELAAS V
AN EEN ORGANISA
TOR
VAN
ORGANISATOR
Door George Giorgi

BRIEF UIT BELGIË

Eerst wilde ik jullie iets vertellen over wat er vooraf
ging aan het weekend zelf, namelijk het ‘organiseren’.
Mensen die al eens een evenement hebben georganiseerd, zoals het bestuur zelf dus ook, die hoeven dit
artikel niet verder te lezen, want die kennen dat
allemaal al. Want hoe gaat dat nu in z’n werk, een
weekendje organiseren?
Nou dat stelt echt niks voor, vooral omdat het voor
ons al de tweede keer is, dus zijn we nu al echte
experten op dat gebied, haha! Je moest eerst weten
hoeveel mensen er komen, en dat is op zich al een
avontuur, want zoals
altijd dient de uiterlijke
datum van inschrijving
er voor dat die dus
ruimschoots wordt
overschreden. Het liefst
bellen de deelnemers op
zaterdagochtend op
naar de organisatie om
te zeggen dat ze er over
twee uurtjes bij zullen
zijn. Dat is toch geen
probleem voor de
organisatie? Als er
plaats is voor twintig
man, dan is er plaats
voor tweeëntwintig
man, niet dan?
Dan krijg je de plaats van verzamelen, waar de
deelnemers verwacht worden tussen bijvoorbeeld
10 en 12 uur (ja, je moet ze wel de tijd geven hé! ’t
Is weekend voor iedereen). En dan zijn er altijd
artiesten die het nog voor elkaar krijgen om laat
ons zeggen zich twee uur later aan te melden.
‘Waar is het probleem?’ Natuurlijk is er geen
probleem. En tot zover kunnen de deelnemers nog
roet in het eten gooien, vanaf het moment dat ze er
zijn, al is het grandioos te laat, ze kunnen niet veel
meer verkeerd doen en ze zijn volledig overgeleverd aan de organisatie van het desbetreffende
evenement.
Voor de duidelijkheid: dit zijn zomaar verzonnen
voorvalletjes; wij hebben dat in Brussel dus niet
meegemaakt natuurlijk. Mijn deelnemers zijn van
een ongekende stiptheid, ahum.

___
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Maar aan de kant van de organisator zelf gaat het
er soms ook zeer folkloristisch aan toe. Ik was aan
het vertellen hoe gemakkelijk je dus zo’n evenement in elkaar flanst. Je poogt met de natte vinger
het aantal deelnemers te raden. In mijn geval
rekenden we op zo’n 150 deelnemers, oftewel
iedereen, want ja, wie wil nu Brussel missen? Ja
toch? Dan boek je de nodige hotels en als die
hotels om een voorschot vragen, lach je ze gewoon
even uit. ‘Zeg m’n beste, het gaat wél om de
Nederlandse SM club hé’, en dan blijkt er opeens
helemaal geen plaats meer te zijn. Waar je ook
zeker nooit om moet vragen is of de SM in de
kelder kan, want dan dreigen ze de politie te
bellen als je ze nog
lastig valt. En als ik
meld, dat ik zelf wel
een SM-kelder heb,
helpt daar geen
mallemoer meer aan.
Toch wel rare jongens, die
hoteluitbaters.
Met het boeken van
de plaatsen in de
restaurants gaat het
er nog jolijtiger aan
toe (komt van het
woord ‘jolijt’, dat
kennen jullie toch wel
hoop ik?). Tja, de
restaurants waar 300
man binnen kunnen, zijn niet zo heel dik gezaaid,
dus dat was effe zoeken, en als dat eenmaal ook
achter de rug is, moet je juist nog op de beruchte
datum wachten en de meute in ontvangst nemen,
makkelijk toch? Een kind kan de was doen.
Was ’t maar waar. Het bestuur zou wel een
makkelijk leventje hebben als ’t zou gaan zoals
hierboven beschreven…
Bij het organiseren van een weekendje voor de
club moet je beginnen met een programma op te
stellen. Wat gaan we met die gasten uitvreten? Eh,
ik bedoel, wat gaan we met de deelnemers doen?
En daar begint het gesodemieter al. Een museumpje pakken kan, maar niet iedereen is daar wild
van. Een dierentuin bezoeken lijkt wel leuk, maar
ik ben al allergisch aan honden dus in een dierentuin kun je direct de ambulance bellen. Niet doen
dus. We konden een stukje gaan raften (heel wild

...doorrijden geblazen in Brussel...

met een kano van een rivier afdonderen) maar er
zijn er altijd bij die niet graag nat worden, en als je
hier in de Ardennen gaat raften, nou dan maak je
niet alleen je borst nat, maar je hele lijf en leden
zullen doornat tot aan je onderbroek en sokken
worden. Ooh, leuk! We gaan het Atomium bezoeken! Blijkt dat ze onlangs aan de restauratie van
het gedrocht zijn begonnen en de verbouwingswerken zullen nog tot eind 2004 duren. Jammer
maar helaas. We zullen dan maar een mooie route
uitstippelen en het mooie landschap rondom
Brussel laten zien. Maar dan blijkt dat er een
verdomde soort avondvierdaagse juist op dat
weekend is gepland waardoor veel wegen zijn
afgezet. Ik wist het, voetgangers en SM-bezitters

zullen nooit de beste maatjes zijn.
België is het bierland bij uitstek, dus een
brouwerijbezoek was een optie, maar de reputatie
van enkele deelnemers kennende en uiteraard het
uitermate dubieuze alcoholgebruik van de organisator zelf zodra er alcoholische drank in welke
vorm dan ook in de buurt is, heeft ons dat idee
maar laten varen. Na vier rijontzeggingen wegens
teveel drinken, leert een mens wel z’n limiet en z’n
mogelijkheden kennen. En er is een spreekwoord
dat zegt ‘drinken en kiezen, je moet rijden’, of was
het nu ‘drinken of rijden, je moet kiezen’. Ik weet
het niet meer.
Maaaaar, wat deden we dan wél? Dat vragen
degenen die er niet bij waren zich natuurlijk

nieuwsgierig af, haha, dat vertellen we jullie
lekker niet, dan moet je maar komen!
Nou goed dan, dit is wat er gebeurd is in
Broekzele. De voorbereidingen begonnen zo’n zes
maanden geleden en we hadden drie punten op
het programma gezet. A. We wilden met de auto’s
op de Grote Markt staan. B. We wilden een rondrit
maken rond de kastelen van Brussel. En C. We
wilden het Atomium bezoeken, vooral op speciaal,
dringend en onvoorwaardelijk verzoek van een
vrouwelijk lid van de SM club en tevens persoonlijk vriendin van het organisatiecomité.
Ik zal maar direct met het grote nieuws komen:
DAAR IS DUS GEEN REET VAN
TERECHT GEKOMEN!
Nu hoor ik sceptici onder jullie al
gniffelen. Zie je wel, die Belgen
kunnen echt niks. Maar zo snel lieten
Mumu en ik ons niet kisten.
Wat ging er met punt A mis? Nou de
Burgemeester van Brussel, de heer
Tielemans (nee, niet Toots) gaf ons
geen vergunning. Zijn antwoord op
ons verzoek luidde: ‘…dat het College
van Burgemeester en Schepenen van
de stad Brussel enkel auto’s op de
Grote Markt toelaat als er getrouwd
wordt in het stadhuis’. Wél wilde de
Burgemeester ons helpen een andere
geschikte locatie te vind. Ja,
dankjewelzeerbeleefd, maar we zoeken
’t dan toch liever zelf uit.
Met punt B. ging niks mis tot tien dagen voor we
de club op bezoek kregen. We vernamen dat
zondag de 2e september een soort wandeldag werd
georganiseerd waardoor vele wegen die op het
routeplan stonden, afgesloten waren voor het
verkeer. Brute Pech Dus. ‘Kunnen jullie dat niet
voorzien?’, hoor ik dezelfde sceptici in koor
roepen. NEEE, in België kun je zoiets niet voorzien
omdat ze hier de kunst als geen ander verstaan om
de evenementen, festiviteiten, concerten en andere
gelegenheden zoals de 24-uursrace van Zolder of
Francorchamps of een Formule I race waar veel
publiek wordt verwacht vooral niet wereldkundig
te maken. Dus moet je hier zulke dingen altijd viavia vernemen; zeer lastig allemaal maar zo gaat
dat nu eenmaal.
___
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En met punt C was het nog sneller afgelopen.
Toen we in mei belden om in het restaurant in de
bovenste bol te reserveren, werd ons medegedeeld
dat de Aziatische groep die eigenaar is van het
Atomium verbouwingswerkzaamheden ging doen
die zouden beginnen in juli en zeker twee jaar in
beslag zouden gaan nemen. Sacha, bij deze onze
welgemeende excuses zowel namens ons, als
namens die nasiballen.
Goed, what the hell did we do then? Toen we
eenmaal wisten hoeveel deelnemers naar Brussel
zouden afzakken, konden we de restaurants
boeken en bleef het wachten op die beruchte
zaterdag de 1e september in de toonzaal van de
Citroënimporteur aan het IJzerplein te Brussel.
Doordat ik de zaterdag ervoor op een domme
manier een hernia opliep (die manier was zo dom
dat ik ‘m niet durf te vertellen) en een week aan
het bed gekluisterd was waardoor deelname aan
ons eigen evenement in het water dreigde te
vallen, was ik toch opgelucht aanwezig te kunnen
zijn, echter niet zonder m’n eigen privéchauffeur,
dus bij deze nogmaals bedankt voor ’t rijden
Bruno!
De aanmelding bij Citroën sloot af om 11 uur en na
een coupe champagne en ’t in ontvangst nemen
van het aandenken van het weekend in de vorm
van een T-shirt met zeer passende tekst, ging het
richting het eerste restaurant, onder zeer deskundige leiding van de zeer Brusselse gastvrouw
Mumu die dus uiteraard perfect antwoord kon
geven op al de vragen die uit de groep werden
afgevuurd. Maar je moet het natuurlijk niet te gek
maken hé, we weten zelf niet eens welke taal we in
onze eigen stad moeten spreken, dus op de vraag
hoeveel inwoners Brussel heeft zullen we jullie
helaas het antwoord schuldig moeten blijven.
Maar als jullie ook nog vragen hoe oud bepaalde
gebouwen of kerken zijn die jullie hebben gepasseerd, worden we toch wel een beetje ongemakkelijk. Ge moet ons niet overschatten hé!
Aangekomen op de Grote Markt van Brussel,
zagen de deelnemers wel auto’s op de Grote
Markt, dus leg dat effe uit, meneer de organisator!
‘Dat zijn mensen die trouwen’, probeerde ik. ‘Dan
had je toch kunnen zeggen dat we ook gingen
trouwen?’ Tja, daar zat wel wat in, dus voor
volgend jaar weet ik al wat we met onze SM’s
___
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gaan doen. We vertrekken van het IJzerplein met
onze auto’s naar de Grote Markt maar niet zonder
de auto’s versierd te hebben met witte lintjes zoals
de meeste mensen doen als ze aan een bruiloft
meedoen. Dat kan dus nog lachen worden.
In het restaurant was de stemming zeer relaxt
kunnen we wel stellen, daar zal ’t lokale bier wel
veel mee te maken hebben, dachten we zo.
Na de obligate groepsfoto voor de keuken werden
de deelnemers losgelaten in de binnenstad en
spraken we af in de bowlingclub van Brussel, om
17 uur. Iedereen was mooi op tijd, behalve het
organisatiecomité. Dat kwam natuurlijk grandioos
te laat, precies zoals het hoort dus. De mensen
moeten wél weten wie de baas is natuurlijk.
Na een paar partijtjes gerold te hebben en enige
pinten verder, waggelden we gemoedelijk terug
naar de Citroënimporteur waar de SM’s braaf op

hun baasjes zaten te wachten, en in colonne reden
we naar hotel Victory.
Na de bagage naar de kamers te hebben gebracht,
konden we heerlijk genieten van één van de laatste
mooie dagen van deze zomer op het terras en we
sloten de avond af met een kaas- en wijnavond in
het restaurant van het hotel. De club heeft de
organisatie bedankt met een model van de SM in
de kleur van de auto van de organisator en alle
deelnemers hebben de auto gehandtekend (dit
woord heb ik effe ter plaatse uitgevonden; ik weet
niet of het ABN is maar het klinkt wel lekker), een
traan was niet veraf.
We sloten af met een stuk taart met een foto van
een SM erop (de mijne natuurlijk, wat dachten
jullie), en toen joegen we iedereen de gordijnen in,
eh, ik bedoel het bed in of course.
Ze nekst déé wie het brekfast end priepert
auzelves vor ze toerrit uraund ze sittie. En aangezien we vorig jaar al ’t één en ander hebben
meegemaakt met auto’s die we al na drie afritten
kwijt waren, hebben we geprobeerd ’t deze keer
beter te doen, en beter hebben we het gedaan! Das
zeker, na de eerste bocht waren we al de helft van
de deelnemers kwijt. Hoe kan dat nou??? Tja, een
beetje de schuld van de organisatie die dus op kop
vertrok en bij de eerste rotonde erachter kwam dat
alle papieren nog thuis lagen, dus rechtsomkeert
terug naar het hotel gecrost en natuurlijk hebben
de helft van de auto’s die uiterst dubieuze manoeuvre van de kopauto niet gezien. Dus wat
kreeg je? SM’s op alle richtingen van de autobaan:
Zavethem, Luxemburg, Antwerpen, Mons of
Namur; overal vlogen je de SM’s rond de oren
maar niet op de baan waar ze moeten zijn, namelijk een eerste geplande stop onder het Atomium.
Maar wat is een SM zonder gsm? Niets dus, maar
toch kwam alles nog goed op een enkeling na die
opeens borden ‘Duitse grens: 5 km’ zag en toen
maar besloot ons te bellen. Die deelnemer hebben
we de opdracht gegeven direct door te rijden naar
het restaurant waar we de middag zouden gaan
eten. Nog een geluk dat mijn privé-chauffeur nog
meereed met de motor om het een en ander in het
gareel te houden en in goede banen te leiden en hij
deed die klus met volle overtuiging. Door het
slechte weer was hij wel nat tot op het bot, maar
zonder zijn hulp zaten we waarschijnlijk nu nog
niet aan tafel. Good job, Bruno!

Met de anderen hebben we op goed geluk toch
nog toegang gekregen tot een kasteel dat op de
oorspronkelijk geplande rit lag maar door die
wandelroute ‘de Gordel rond Brussel’ misschien
ook afgesloten was. Niet dus, en na die stop ging
het naar het laatste restaurant van het weekend,
eentje waar alles a gogo was, dus kon iedereen met
een volle buik de terugweg aanvatten. We hebben
dus niet alleen pech gehad door die Gordel maar
het weer was zeer zeker ook niet aan onze kant,
zeker op zondag. De zaterdag hebben de deelnemers nog geluk gehad op hun namiddagse
wandeling door Brussel. En wij van de organisatie
weten nu dus hoe belangrijk een deftig roadbook
is, dus daar werken we volgend jaar zeker aan.
Voor ons was het een hart onder de riem om vast
te stellen dat alle deelnemers unaniem waren en
volgend jaar zeker weer van de partij zullen zijn,
dus was het al met al zo slecht nog niet.
Een leuk detail is ook dat er op heel het weekend
niet één motorkap open is gegaan; dit was toch
wel een weekend van SM-liefhebbers die niet
enkel oog hebben voor hun auto maar de menselijke contacten tussen de deelnemers ook op hun
waarde weten te schatten. De gesprekken gingen
dus niet enkel over de SM, wel hebben we het een
beetje gehad over de internationale SM meeting
die Nederland in 2003 organiseert. Het zo’n klein
beetje, dat ik niet meer weet waarover het ging.
Dit was het tot zover. We zullen maar alvast met
de voorbereidingen van het volgende jaar beginnen, maar we zullen elkaar ongetwijfeld nog wel
tegen het lijf lopen op een of ander evenement of
misschien zomaar als we onze auto uitlaten, want
dat mogen we niet vergeten. We hebben de SM
club biet nodig om van onze SM te genieten: elke
uitstap met de auto is eigenlijk een klein feestje op
zich.
Hou het heel en tot binnenkort,
Vanwege Mumu en ikke.
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VERHEF U, O MAJESTEIT!
Door Peter Derks

Self Made

Onze SM’s hebben een ingenieus hydraulisch systeem
om zichzelf te verheffen boven de niet Citroën
Hydraulisch Uitgeruste Voitures (zogenaamde
CHUV’s), en ons op die manier over ’s heren wegen te
doen zweven. Maar alles goed en wel, soms moet de
Majesteit geholpen worden, in bijzondere omstandigheden als ze zichzelf niet meer kan verheffen en plat op
haar buik ligt. Maar ook in de gevallen waar hulp op
specifieke punten nodig is, zoals bij onderhoud en
reparaties.
Op de brug!
Voor wat betreft het onderhoud: er gaat niets
boven een goede brug om te werken aan de
onderkant van een SM. Ja, je kunt haar omhoog
takelen, en dan op bokken zetten, en na de nodige
veiligheidsmaatregelen er onder kruipen, maar
behalve de veiligheidsrisico’s levert dat nooit een
gemakkelijk werkhouding op. Dus die doe-het-zelf
garage of bevriende garagist waar je een brug kunt
gebruiken, bespaart je uren werk!
Uit de veren
Zo’n brug werkt echter niet bij banden verwisselen, dus laten we daar eerst maar eens naar kijken.
Volgens het handboek kun je de banden verwisselen met de aanwezige gereedschappen. Dat wil
zeggen eerst de hoogteregeling in de hoogste
stand, dan de wieldop loshalen, vervolgens de

wielmoeren een kwartslag loshalen. Dan plaatsen
we de wagensteun en laten we de wagen zakken,
zodat aan één kant de wielen zich van de grond
verheffen. Daarbij dien je wel wat ruimte rond de
wagen te houden omdat deze nogal overhelt. Voor
de voorwielen werkt dit prima, maar voor de
achterwielen is het wat moeilijker. Zelfs als we niet
vergeten de hendel in de kofferbak vast te zetten,
zorgt de torsiestabilisator (de stang die de linker
met de rechter draagarm verbindt om het overhellen in de bocht te verhinderen) ervoor dat het
opgeheven wiel niet helemaal uit de veren komt.
Stevige plekken
Dan wil ik het nog even over de banden-bruggen
hebben: die heffen de auto in z’n geheel op, maar
daarbij moet je goed oppassen dat de hefpunten
onder de auto goed geplaatst worden EN dat de
bodem in goede staat is. Bij de SM zitten er
plaatjes onder de bodem die er voor gemaakt
lijken om te heffen, maar die zijn bij een dertig jaar
oude auto niet altijd in perfecte staat. Dat wil
zeggen dat je die hefbruggen beter kunt vermijden, en - als ze dan toch gebruikt moeten worden:
er precies op moet letten dat de hefblokken aan de
voorzijde zo vér mogelijk naar voren, en achter zo
vér mogelijk naar achter geplaatst worden, zodat
ze ook dragen op de rechtopstaande randen van
de carrosserie die steviger zijn dan de vlakke
bodem.
Ophef
fen
Opheffen
Als je de motor niet laat
lopen, hoe verheffen we dan
de Majesteit? Natuurlijk
kunnen we een hydraulische
garagekrik plaatsen op de
plaats van de wagensteun,
maar er zijn gemakkelijker
mogelijkheden. Want de
knop voor het plaatsen van
de wagensteun zit wel
ongeveer in het middelpunt
van het gewicht van de auto,
dus voor alleen vóór of
achter opkrikken werkt dat
niet zo goed. Over die
garagekrik: altijd een houten
of rubberblok tussen de krik
en de wagenbodem plaatsen
om beschadiging te voorko-
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men. Alleen direct plaatsen op stevige punten.
Aan de achterkant heeft Citroen een paar perfecte
kriksteunen gemaakt: de sleepogen, want die zijn
natuurlijk extra stevig bevestigd. Ze zitten wel
hoog, dus je hebt een garagekrik nodig met een
hoge hefhoogte, en de goedkoopste gaan meestal
niet hoog genoeg. De achterzijde is licht en stijf
genoeg om met een krik aan één kant beide wielen
op te tillen. Als uw krik niet hoog genoeg gaat,
kunt een brede balk (80 cm breed, 7.5x7.5 cm dik)
gebruiken en die in de breedte onder de steunen
plaatsen om zo hoogte te winnen. Dan kunt u de
wagenkrik in het midden plaatsen.
Voorzichtig!
Dan nog even de GOUDEN regel: NOOIT onder
een auto werken zonder degelijke ondersteuning
op minstens 2 plaatsen voor ieder draagpunt. En
dan als u de auto opgekrikt heeft er eens even
flink aan schudden om zeker te weten of alles
goed stevig staat. Het gaat om uw leven, want u
heeft zelf als echte krachtpatser geen kans als er
een paar honderd kilo op u valt: voorzichtigheid is
dus geboden!

kunt u een stevige stalen pen steken, en dan onder
het uitstekende deel van die pen de garagekrik
plaatsen. Zo’n pen heeft de volgende maten:
hoogte 25 mm, breedte 18 mm en lengte 20 cm. De
pen steekt dan 8 cm uit. Als er zand of roest in het
gat zit, eerst schoonmaken, de pen moet er
minstens 10 centimeter in kunnen. Geen holle pijp
gebruiken, want die is niet sterk genoeg: u tilt aan
één zijde minstens 500 kg omhoog! U kunt zo’n
pen eenvoudig maken van stalen strip: als u strip
van 25 x 6 mm kunt krijgen, dan maakt u 3
stukken van 20 cm en lijmt u die met 2
componentenlijm op elkaar. ‘Lijmen?’, zult u
zeggen. Maar dat werkt goed, want de krachten
worden overdwars opgenomen. De lijm is er
alleen om de plaatjes op hun plaats te houden. Als
u de wagen omhoog gezet heeft en de wielen hebt
verwijderd, kunt u steunen onder de onderste
wieldraagarmen plaatsen.
Zorgt u wel dat u goede wagensteunen heeft:
stevig & stabiel. Overigens gebruik ik zelf ook wel
eens grote houten blokken. Wat u beter niet kunt
doen, is stapeltjes stenen gebruiken, want dat
wordt snel instabiel.
Tot slot: kijk bij het opkrikken vooral uit dat u
niets verbuigt of beschadigt: dus vooral niet de
bumpers gebruiken, en zo groot mogelijke draagvlakken gebruiken. Veel succes als het nodig is.

Gebruik die gaten
Nu naar de voorzijde: natuurlijk kun je de garagekrik onder de bodem plaatsen, of van voren onder
de draagarmen proberen te plaatsen, maar met een
SM die totaal naar beneden gezakt is, werkt dat
echt niet, want u komt er niet onder. Wat helpt er
dan? U heeft vast al eens gezien dat onder de
achterzijde van de voorschermen, op het rechtopstaande deel van de bodem, vierkante gaten zitten.
Zelfs in de dun-metalen beschermplaten (‘longerons’) zitten daarvoor uitsparingen. In die gaten
___
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DE ASBAK, MAAR W
AARIN?
WAARIN?

ONZE PRIJSVRAGEN, ZIJN DIE LASTIG?

In onze nooit aflatende pogingen om u als leden te
betrekken bij het functioneren van de club (we hebben
geen klagen hoor!), hier opnieuw een prijsvraag.

___
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U zag het goed: dit is een asbak van de Citroën
SM. Maar verder? Dat interieur is niet van een SM.
Maar van welke auto dan wel? Dat is de vraag en
dat is de prijsvraag. Weet u het goede antwoord?
Bel of mail dan het antwoord naar de redactie vóór
de komende ALV, eind januari. Het goede antwoord levert u een van onze onvolprezen en zo
het zich laat aanzien nooit op gerakende club-

paraplu’s op. Omdat het een wat lastige vraag is,
mag u volstaan met het merk van deze automobiel. Weet u toevallig ook nog het type van dit
merk auto, dan krijgt u er een tweede paraplu
geheel gratis bij. En als u ook nog het bouwjaar
van deze voiture weet, inderdaad, dan krijgt u
maar liefst drie paraplu’s. Wél allemaal dezelfde…
Succes!
De redactie van SublieM

GENIET MAAR WÉL! MET MA
TE
MATE
Peter Pijlman

We zijn dit jaar gék op plaatjes van de SM. Maar wél
lekkere plaatjes. Hier een selectie van de beste SMwijnen. Voor de fijnproevers onder ons.

WIJNETIKETTEN EN ANDER LEKKERS

Chronisch
In SublieM 34 daagden we u uit om het fotostripverhaal dat we afdrukten, zelf af te maken.
Nu, dat deed u niet.
Of u was te bescheiden om het ons toe te
sturen. Misschien
doen we het nog
eens zelf. Altijd op
zoek. Het is een
ziekte waar je
blijkbaar nooit vanaf
komt. Chronisch
dus.

traditionele afbeeldingen van de SM, maar
daardoor krijgen ze iets nostalgisch en dat hoort
wel een beetje bij onze hobby. Bij de voorbereiding
van de verhuizing heb ik maar besloten de flessen
te openen (en te controleren of de wijn nog
drinkbaar was; meestal niet dus) en de etiketten
eraf te weken. Dat heb ik jarenlang ook met
postzegels gedaan, maar de moderne ‘zelfplak-

Linke moderniteit
Bij het opruimen van
mijn archief in
verband met m’n
komende verhuizing, kwam ik enkele
etiketten tegen.

exemplaren’ laten
zich niet meer
afweken. Hopelijk
gaat deze linke
moderniteit aan de
wijnetiketten
voorbij…

Wijnetiketten. De Franse en de Engelse club
hebben er een traditie van gemaakt om bij ‘sorties’
(meetings) van de club een goede fles hemels
vocht te voorzien van een etiket met een afbeelding van onze goddelijke auto. Meestal zijn het

Naast deze kleine
collectie buitenlandse etiketten
hoort natuurlijk ook
onze onvolprezen
SMartwijn afgebeeld te worden. Ook niet onaardig, maar de
Franse kunnen het beter.
Traditie, zullen we maar zeggen.

___
21

Mijn Sensuele Meesteres
Door Pierre Partner

EEN DIV
A-F
AN OP DE DIV
AN
DIVA-F
A-FAN
DIVAN

Het bezit van een Citroën SM is als een verslaving: je
geeft het niet toe, niet aan jezelf, laat staan aan een
ander. Ik verslaafd? Welnee…
Niettemin: je loopt ‘s nachts heimelijk even naar je
garage voor je shot. Je aait over haar dak en streelt heel
ondeugend haar heup. Niemand heeft je gezien.
Niemand die er weet van heeft. Behalve jezelf. Je Diva
blijft er ogenschijnlijk helaas ijskoud onder, ze verroert
zich niet, maar jij hebt het gevoel weer rustig te kunnen
gaan slapen. En dan is er het afscheid. Plotseling. Ik
verkocht m’n SM. Een Diva-fan op de divan…
Genot
Ontwenningsverschijnselen. Doelloos je tuin
inlopen. Onbevredigd gevoel als je de tuindeur
achter je sluit. Onrust. Zo vlak na het afscheid van
je Diva is professionele hulp eigenlijk noodzakelijk, maar dat wil je niet toegeven. Het bezit is het
einde van het genot, zeggen ze wel. En zonder
genot vaart niemand wél. Is dat met een SM ook
zo?
Gaat niet over
Ik heb me tamelijk vrijwillig tot de Jellinekkliniek
gewend. Voor hulp om van m’n verslaving af te
komen. De SM is als een drug. Uiteindelijk gaat
een mens er kapot aan. Eerst lijkt het rozengeur en
maneschijn. Dan komt het dwangmatig onderhouden van je verslaving. Je kunt niet meer zonder dit
ritueel. Je raakt uit je ritme, wordt onrustig,
geïrriteerd, kortaf, afwezig. Eerst denkt je omgeving nog dat het wel over zal gaan. Maar dat gaat
het niet.
Ontkenning
Niemand wist van mijn verslaving. Dacht ik. Maar
mensen verklaarden me wel al jaren voor gek als
ik lyrisch uit m’n SM stapte, en passant m’n hand
op haar motorkap legde en prevelde: ‘Goed
gedaan, meidje van me. Het was vandaag weer
verrukkelijk!’ M’n partner zei nog niet zolang
geleden met een verwijt in haar stem tegen me: ‘Je
lijkt die oud-oom van je wel!’ Die oud-oom had na
100.000 kilometer met z’n Austin Devon van 1948
z’n wagentje aan de kant van de weg gezet, z’n
hoed afgenomen en gezegd: ‘Dankjewel, ouwe
donder van me!’ Hij heeft tot z’n dood in die auto
gereden, 315.000 kilometer over het naoorlogse
plaveisel van Noord-Nederland. Ik heb met m’n
___
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SM maar 21.000 kilometer gereden, in 12 jaar. Ik
verslaafd? Kom nou toch zeg!
Oververhit
Ik belde geheel uit vrije wil bij de kliniek aan. Nou
ja, een beetje neurotische dwang voelde ik wel.
Een fraaie dame achter een hoge balie zat me te
woord en ik stamelde: ‘Kunt u eens kijken of er
wat aan te doen is?’ ‘Aan wàt, meneer?’, vroeg de
mevrouw terwijl ze overtuigend haar wenkbrauwen opkrulde. Wiebelvoetend stond ik voor de
scheidsmuur
tussen
mijzelf
en haar.
Een
kolkende
lavastroom
zocht
een weg
door
mijn lijf.
De traag
stromende
substantie
nestelde
zich in
iedere
uithoek
van
mijn
oververhitte
substraat.
Ik
veronderstelde dat ik de ernst van mijn nood wel
uitstraalde, maar deze mevrouw herkende mijn
type verslaving niet in één oogopslag. Het randstedelijk type vóór mij was niet van het soort ‘wij
zijn pas content als ú het bent!’, want ze keek me
wat onzeker en argwanend aan.
Syndroom van Diva
Ik durfde niet meteen voor mijn SM-verslaving uit

te komen. Ik stond hier niet voor m’n lol. Persoonlijke drama’s probeer ik altijd voor me te houden,
maar nu kon ik niet meer anders. ‘Wilt u me
alstublieft ter observatie opnemen? Ik denk
namelijk dat ik lijd aan het syndroom van Diva.
M’n vrouw zegt het en dus zal het wel waar zijn.
Ze is m’n lage knuffeldrempel beu en zei me dat ik
maar naar u toe moest gaan. Kunt u me niet een
poosje in quarantaine nemen? Ik droom dwangmatig van sterke diodes en m’n batterij gaat elk
jaar bijna naar de filistijnen en dat levert allemaal
zo veel
spanning
op. Ik
ben zo
nu en
dan echt
de weg
kwijt, ik
geef het
ruiterlijk
toe. Het
wordt me
te veel. Ik
bedoel:
ZE wordt
me te
veel. Ik
trek zelfs
de
bontjas
van m’n
diva aan!
Dat is
toch te
gek voor
woorden?
Begrijpt
u?’

Iemursjensie
Ik zocht wanhopig naar herkenning. Maar de
mevrouw voor mij had iets neutraals over zich.
Alleen haar linkerboezem verraadde iets van een
eigen identiteit. ‘Klazien Uitzend’ stond er op.
Mevrouw Uitzend schoof onrustig over haar stoel
heen en weer en zei toen: ‘Eh, tja. Weet u, ik zal er
even een collega bij roepen. Als u even wilt
plaatsnemen. Daar ja, bij die plantenbak rechts

achter u. Sorry hoor, ik moet u wel even waarschuwen voor die plant. Het lijkt wel wiet, maar laat
hem maar staan. Hij is van plastic. Da’s makkelijker voor ons en ook om de cliënten op hun gemak
te stellen, geloof ik. Dan voelt u zich meteen thuis
en komt u toch niet in de verleiding om…, nou ja,
u begrijpt me wel. Laatst meneer, kwam er ook
zo’n type als u binnen en die begon meteen een
sjekkie te draaien. Dat ging fout, want plastic gaat
natuurlijk zo in de hens. Wilt u even wachten. Ik
bel naar de afdeling acuut. Dan wordt u direct
geholpen.’ Het telefoontje van Uitzend was kort
maar krachtig. ‘Iemursjensie’. Crezie Hors in de
seloon!
Fetishneigingen
Als een raket kwam een struise jongedame door
de zwenkdeur aanvliegen. Het kordate optreden
van deze hulpverleenster boezemde me vertrouwen in. ‘Ik ben verslaafd mevrouw!’, stiet ik uit. ‘Ik
ben verslaafd aan m’n Diva!!’ Ze schreef op:
‘Gespannen als een vioolsnaar. Hoge bloeddruk.
Wiebelneigingen in beide voeten. Kan niet van me
afblijven. Aait voortdurend over m’n bovenarm.
Ernstig. Syndroom van Aai. Mogelijk fetishneigingen. Volgens hemzelf een Divaverslaving’.
Ik voelde erkenning. Ik schaamde me niet eens. Ik
werd opgenomen. Eindelijk was ik thuis.
Schuldig
Nog diezelfde dag begon m’n therapie. Arbeidstherapie. Een verlaat sixtielook vrouwspersoon
schoof een Mont-Blanc SM voor m’n neus en zei:
‘Zo, en dan gaan we nu rustig, héél kalm, een
Break-SM maken. Wilt u het helemaal zelf uitdokteren of zal ik u een beetje op weg helpen?
Zeker voor het eerst hier? Nou goed, voor de
minder creatieve patiënten hebben we een bouwtekening van Opron. Die heeft’ie ons geschonken
omdat hij zich een beetje schuldig voelt aan uw
soort kwaal. Het lijkt me wel wat voor u, een echte
Oproncreatie maken, niet?’
Heilssessie
Ze schoot heel professioneel meteen raak. Verwoed
begon ik in een bak met gips te roeren en waande
me Jean Giret himself. Gevaarlijke identificatie,
maar alla! Voor je het weet denk je dat je helemaal
zelf de SM hebt bedacht…
De tijd vloog om. Voor ik er erg in had, stond er
een frutselding waarop ik de volgende keer verder
___
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kon borduren.
Toen de bel
voor de
volgende
heilssessie
ging, precies na
drie kwartier,
zette ik m’n
werk omzichtig
in het voor mij
bestemde
bergvak. ‘M.
Partner, Divafreak’, stond er
discreet met
viltstiftletters
op. Ik ging op
weg naar
dokter Freud.
Divan
Gesecondeerd
door een strenge verpleegster met sleutelbos
bereikte ik zijn kamer. Een kamer met een divan.
Daarboven hing een drieluik, een slecht gelijkend
schilderij met beeltenissen van drie diva’s: Sofia
Loren, Sugerly Hooper en Candy Dulfer. Vreemde
combinatie! Maar wel vertrouwenwekkend. Waar
had ik die dames eerder ontmoet? SMart guy, die
dokter.
‘Goed meneer. Mm juist ja. Ik zie dat u het
Divasyndroom hebt. Vrij zeldzaam, er zijn me
ongeveer 150 gevallen bekend. Nou u boft
meneer! Ik heb er ook last van. Het land der
blinden, zullen we maar zeggen. Haha! Ja, gaat u
daar maar liggen. Zo ja, iets verder onderuit.
Ontspant u zich maar. En, hoe was de arbeidstherapie?’ De dokter met de grote grijze baard en het
dunne brilletje stelde zich niet voor maar ik zag
aan de rode chevrons op z’n revers meteen dat hij
z’n opleiding bij het college André Citroën had
gehad. ‘Hier werken vaklui’, dacht ik nog.
Neigingen
‘Och wat zal ik zeggen? Dat knutselen is wel
lekker. Soms had ik even het gevoel dat ik Jean
Giret was. Ik heb de aanwijzingen van m. Opron
niet helemaal opgevolgd, maar ik moet wel zeggen
dat hij een meesterlijk ontwerper is.’ Ik verbaasde
me over m’n eigen openhartigheid.
‘Mmm, goed zo. U realiteitsbesef is op dat punt in
___
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ieder geval onaangetast. En verder?’ Ik wilde net
bekennen dat ik lijd aan masochistische neigingen
in het bijzijn van een Diva en daarbij vaak fantaseer over een nieuwe Sensuele Meesteres, toen
dokter Freud me wreed interrumpeerde:
‘Ziehzoohh! Het zit er voor vandaag weer op. Uw
tijd is om. Jaahh, gaat snel hoor, zo’n therapeutisch
driekwartiertje. Verdient trouwens heel goed, maar
dat terzijde. Ik denk dat wij het wel met elkaar
kunnen vinden. Tot volgende week!’
Ik keek de dokter aan en zag een verwilderde blik
in z’n ogen.
Sensuele Meesteres
Ik voelde me een nul. Ik voelde me leeg. Ik besefte
niet onmiddellijk dat waar leegte is, véél ruimte is.
Ruimte voor iets nieuws. Voor heel nieuwe
gezichtspunten. Ik wist ineens heel zeker: het gaat
ooit, eens, weer goed met me komen. Ik koop
gewoon een andere Diva.
En dat gebeurde. Dokter Freud tekende na een half
jaar therapie plotseling mijn ontslagbrief. De
reden? Ik heb mijn dossier opgevraagd en daar las
ik: ‘Resocialisatie geslaagd. Cliënt en ik zijn vrienden
geworden. Hij heeft mijn advies in de praktijk gebracht
en z’n verslaving gewoon geaccepteerd. Ik help cliënt bij
het verwennen van zijn nieuwe Diva. Ben thans niet
meer de juiste persoon om cliënt objectief te behandelen.
Hou hem niettemin in de gaten. Zijn Sensuele Meesteres is de mijne. We delen alles.’
Diva-junks
Dokter Freud en ik zochten samen naarstig naar
een vertrouwensarts die ons van advies kon
dienen om onze verslaving in toom te houden,
maar we vonden alleen maar lotgenoten. We
hebben tenslotte onszelf en onze meesteres maar
geaccepteerd. Zwoegen en zweten. Ze heeft ons in
de greep, deze ontembare vrouw. We komen er
rond voor uit: we zijn Diva-junks.
Ik verkoop m’n SM nooit meer. Het helpt toch
niks. Ik en mijn SM zijn partners voor het leven,
zoals een
journalist ooit
schreef. En ik
heb mazzel: ik
sta er niet
alleen voor: al
die clubleden
zijn mijn
partners.
Ansichtkaart ‘Freud’:
copyright Paul van
Ewijk. Mister Blister
Publishers Amsterdam

(advertenties)
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Onze SMogoloog
Door Jan Paul Klijntunte
De wet van Heller, uitgebreid voor SMeigenaren:
De eerste mythe van SM-deskundigheid
is dat het bestaat.
De gevolgtrekking die ik maak:
Niemand weet werkelijk wat zich in een
SM afspeelt.

Met de SM de virtuele snelweg op: de Duitse SM Club

URL : http:// home.t-online.de/home/c.mohn/

Beoordeling
Opmaak
Inhoud
Totaal

Surf Mogelijkheden

In het tijdperkje van flitsende schermen, verspringende knoppen, Flash en nog een heleboel hete webtermen
vindt men ook nog wel eens een gouwe ouwe. Een oude site bedoelen we daarmee. Of is het verouderde
site? U mag het zeggen als u gaat kijken naar de pagina’s van de Duitse Citroën SM Club. Een lay-out uit de
beginjaren van het internet en dat maakt in deze tijd een wat armoedige indruk. Rommelig ook. Maar je
vindt er wel de informatie die noodzakelijk is voor een autoclub. Foto’s van evenementen, wetenswaardigheden over de SM, eigenlijk net als alle andere SM sites van andere clubs (zoals ook de onze). We
hebben niet de indruk dat de site erg levendig is, veel van inhoud verandert. Bookmarken om ooit nog eens
naar terug te keren want als er een site is die onder
handen genomen kan worden dan is deze het dus
wel…

: jaren ‘60
: conform verwachting, best compleet
: wachten op het nieuwe jasje

___
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HOE EEN CHEVRONNIER TEGEN DE VERKEERDE MADAM OPLIEP
Door Siebo Brinkerink

La Super Mitrailleuse

Fleurie, Grand Cru de Beaujolais
Half augustus, prachtig weer, de tweede vakantiedag, nog zo’n 19 dagen tegoed… wat wil een mens
nog meer?
Genietend van de rustgevende gedachte dat de
nieuwe Citroën de toch wel vrij zware caravan met
nog meer gemak trok dan de XM zoefden we door
Mâcon zuidwaarts richting Fleurie.
Al een paar keer waren we, toen nog met kinderen, Fleurie gepasseerd zonder deze geweldige
Cru van de Beaujolais ter plaatse te kunnen
proeven. De druk van de kinderen om toch vooral
op tijd op de besproken camping aan te komen,
was kennelijk hoger dan de drang op een
degustation. Deze keer zou Fleurie ons niet meer
ontsnappen. Kortom we genoten.

___
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British en ‘noisy’
Een paar kilometer ten zuiden van Mâcon schoot
er plotseling iets groens de weg op. Klein maar
luid brullend. Het geluid herkenden we gelijk
want de sonore toon die de uitlaat van een
Triumph TR 3 produceert, kennen we maar al te
goed. Ongelooflijk om hier in Frankrijk exact
dezelfde kleur en uitvoering te zien (British racing
green en zandkleurig leer) van de auto waar we
zeer regelmatig ritten en rally’s mee rijden. We
genoten nog meer.
Club SM
De groene Franse Engelsman accelereerde fors en
verdween al snel uit het oog. Ondanks het feit dat
mijn vrouw me een paar keerde waarschuwde met
de opmerking ‘Moet het nu echt zo hard, je hebt
wel 1300 kg achter je hangen…’
De opwinding
van deze
ontmoeting
was nog maar
net verdwenen of de
volgende
adrenalinestoot werd
toegediend. In
mijn ooghoek
zag ik nog net
een paar
Chevrons, de

tekst ‘Club SM ‘en ik dacht een afbeelding van een
SM waar te nemen. Dat kon niet waar zijn! De
remmen van de caravan waren net opnieuw
afgesteld en dat was ook wel nodig. Aan de kant,
fototoestel en terug rennen.
Jawel hoor, een prachtig op de muur geschilderd
tableau. Twee SM’s erop, waaronder een cabriolet.
De muur behoorde toe aan een vrij fors gebouw
met grote garagedeuren en een aangebouwde
vleugel die kennelijk het woonhuis was. Na een
paar opnamen gemaakt te hebben, draaide ik me
om en… dit kon niet. Drie SM’s stonden daar
achterloos geparkeerd. Zeker een meeting van de
regionale SM club die hier haar ‘clubhuis’ had.
Echter waar ik ook keek en op welke deur ik ook
klopte, geen gehoor.
Speciale grille
Als er dan toch niemand was, kon ik wel even zo
brutaal zijn om achter het huis te kijken. Typisch
Frans, lekkere rommel, zitje, schommel, een witte
SM geklemd tussen de schommel en een boom.
Een Citroën C4 uit 1932, een Traction Avant, een
paar deuren en motorkap van een SM, een CX
Turbo2 en… nog veel meer.

Het werd tijd om weer terug te gaan. Mijn vrouw
is uiterst geduldig, maar alles heeft zijn grenzen.
Ze moest echter toch nog heel even wachten, want
bij het passeren van die drie SM’s viel me plotseling iets vreemds op. Het middelste glassegment
waar normaal de kentekenplaat achter zit, ontbrak. Ook de kentekenplaat, die zat onder de
bumper. Men had op de oorspronkelijke plek van
de plaat een roostergrille geplaatst (betere koeling?!) en in plaats van het glas een grille met
Chevrons en een teken wat gevormd werd door de
letters R en G. Het
geheel was weliswaar
niet origineel maar zag
er professioneel uit. O jé,
mijn vrouw wacht…
Van diesel tot cabrio
Ik had er geen rust van.
Ik moest weten wat zich
achter die deuren
bevond. Bovendien was
een van de silentblocs
van de tussenas (verbinding motor/hogedruk
pomp) van mijn SM
gescheurd. En wellicht
had die club er wel een
liggen. Voor het eerste
argument was mijn
vrouw niet gevoelig (hoe
vaak had ze al niet uren
op mij moeten wachten
omdat ik héél even naar
een auto moest kijken).
Met het tweede kon ik
haar overhalen om de
volgende dag terug te
gaan. Na een fantastisch
speurtocht naar de
lekkerste wijn en een overheerlijk etentje op het
marktpleintje van het dorpje Fleurie gingen we de
dag daarna terug naar Crêches sur Saône (ca. 10
km zuidelijk van Mâcon langs de N 6). Weer
niemand. Boem, boem op de deur. Ja toch, heel
voorzichtig werd een deur opengeschoven en een
schuchtere jongeman keek me aan. Ik mijn verhaal
afgedraaid: ‘Kom uit Nederland, heb een SM,
silentbloc niet te krijgen (een beetje overdrijven
helpt wel eens), speciaal teruggekomen…’
En jawel, ik mocht wel even verder komen. De

deur ging een stukje verder open en… niet te
geloven. Er stonden wel 15 SM’s. Van slecht tot in
showroomconditie. Ik viel van de ene verbazing in
de andere, een cabriolet, een Opéra-uitvoering en
één met een dieselmotor! Dit kon toch niet een
clubhuis zijn? Nee, dit was een restauratiebedrijf
volgens de binnensmonds pratende, verlegen
maar vriendelijke jongen. ‘Centre de Recherche de
Méchanique Appliquée’. Niet zo maar een
restauratiebedrijfje dus. De eigenaar was Monsieur
Regembeau, de R van het grilleteken was daarmee

verklaard, de G is voor mij nog steeds een raadsel.
En ze hadden voor hun cliënten een club opgericht. Eén keer per maand kwam men bijeen.
De verkeerde madam
Voorzichtig roerde ik nog een keer het onderdeel
aan en ik mocht nog weer wat verder meelopen.
Weer een verrassing. Wel tien motoren stonden
hier opgesteld. Van volledig uit elkaar tot bijna
lopend. On-Frans netjes. En dat gold ook voor het
onderdelenmagazijn. Hier moest toch wel een
___
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silentbloc liggen. En inderdaad, binnen een
minuut kwam hij terug. Met as en twee verschillende uitvoeringen silentblocs. Mij ging het om het
type met rubberschijf en twee metalen platen. Wat
was ik blij! Een TR3 ontmoet, Fleurie gezien en
gedronken, een SM Club ontdekt en ‘en plus’ mijn
onderdeel te pakken! Helaas, dat pakte iets anders
uit.
De verlegen jongeman (le fils?) moest nog wel
overleggen met Madam. Natuurlijk, dacht ik,
overleg over de prijs. Nog geen halve minuut later
stoof er een uiterst kleine, maar vinnige Madam op
me af en begon tegen me te praten ‘comme une
mitrailleuse’. Ik spreek niet slecht Frans, maar dit

iedere vakantie bijhouden, was onvoldoende groot
om de frustratie van mij af te schrijven. Enfin, het
mooie weer, de fraaie vergezichten, kerken en
kastelen zwakten de pijn een beetje af.
Thuisgekomen pakte ik de draad weer op en Wim
van der Laan had nog wel een gebruikt silentbloc
liggen. Daar aangekomen met mijn gescheurde
rubberschijf en as, stond er een SM met de motorkap open en zag ik tot mijn grote verbazing dat de
tussenas aan beide kanten hetzelfde silentbloc had.
De versie met in metaal gevulkaniseerd rubber.
Hoe kon dat nou? Ik had twee van die blocs nieuw
besteld en dat paste voor geen meter. Ik vond het
wel wat vreemd dat in het onderdeelboek zowel

ging me te snel. Wat ik er wel uithaalde, was dat ik
het onderdeel wel kon vergeten. Dat was gereserveerd voor een klant. Ja me hoela, volgens mij
lagen er wel tien van die silentblocs op de plank.
Ik haalde het onderste uit de kast: ‘Helemaal uit
Nederland, groot probleem om juist dat onderdeel
te pakken te krijgen, speciaal hiervoor teruggereden van de camping…’ Niets hielp, zelfs niet toen
mijn ogen er uit zagen als die van een Golden
Retriever pub. Ze wilde me nog wel het adres
geven van een monsieur in Montreuil, die had ze
wel in de verkoop. Nou ja, dat staat in iedere La
Vie de l’Auto.

de rubberschijf was afgebeeld als de
gevulkaniseerde versie. Een raadsel. Tot Wim van
der Laan me uit de droom hielp. Voor ’72 had men
een iets kortere as en aan beide zijden de, volgens
hem, sterkere gevulkaniseerde versie. De beste
oplossing was dus die twee toe te passen en een
kortere as te nemen. Hoe simpel eigenlijk. En
gelijk moest ik denken aan de opmerking mijn
sleutelvriend (Panhard-gek): ‘Wat doe je toch
moeilijk, kort gewoon de as met een centimeter in’.
Waarop ik antwoordde; ‘Ik ga niet knoeien, ik ga
voor origineel!’ Ja, ja, had ik maar naar hem
geluisterd, had me een hoop ellende bespaard.
Alhoewel, ik had voor geen goud de Club SM, het
Centre de Recherche de Méchanique Appliquée en
die Madam ‘la Mitrailleuse’ willen missen.

Een simpele oplossing
Ziek was ik ervan. Zelfs het dagboekje, dat we op
___
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INTERNA
TIONAL MEETING OF CITROEN SM OWNERS
INTERNATIONAL

By Peter Arrowman

Daags tevoren invited Peter Derks me om met hem
mee naar de otherside to go. Een fantastic aanbod
waar ik werkelijk heel happy mee was. Spannend
en ‘a bloody shame’: ik was nog never in Engeland
geweest. Italië, Frankrijk, I know it op m’n
duimpje. De zon, understand u?! Maar de sun
shines ook in England! Wat kan een human being
toch een rare vooroordelen koesteren. En ze
hebben er ook nog eens beautiful gerestaureerde
Citroën SM’s. Wat een kwality! Nou ja, op die only
one na dan, maar die is in treatment! De rode
wieldoppen zijn wat wild uitgevallen maar de
owner is een bijzonder aardige guy.
Zoals trouwens al onze Engelse co-lovers van de
soms tergende, soms zéér pleasante hobby die we
erop nahouden. Ik zal niet discriben why die

A GREA
T SM ODYSSEY IN 2001
GREAT

Een schitterende meeting in ‘de tuin van Engeland’,
zoals het organisatiecomité de plek waar de rally werd
gehouden had aangeduid. En terecht. Weet u, mijn tuin
is een wildernis; wel een beetje onkruid gewied maar
verder kan de natuur z’n gang gaan. Ik ben er dik
tevreden mee. Maar ik moet toegeven: die Engelse tuin
is magnifiek.

Engelse SM-rijders zo bijzonder naais zijn. Dat zou
alleen maar platitudes opleveren en het is more
dan sympathie die ik voor ze koester. Nou wist ik
already dat er aardige Engelsen zijn van other
internationale meetings, maar zoals zo vaak op
dergelijke events happens: je hebt het al busy
enough met je eigen clubleden om ook nog eens…
Fout! Mengen! Mixen! Dan heb je pas realy in de
holes dat ons eigen clubje weliswaar big is geworden, maar dat er outside onze grenzen en buiten
de Franse en Italiaanse members ook nog eens
sympathieke fanaten rondwalken.
Helaas. Geen RHD-SM gezien. RHD-SM? Ja, een
rechtsgestuurde SM. Schijnt ook nooit op meetings
te komen. Jammer. Wél zelf meegereden in een
lefthanddrive 3-liter injection met zesgear. Van
Peter Derks. Wat een kar zeg! Realy TOPGEAR.
Daar zit me toch een power in!
And no problems at all: de ignition functioneert
quite goed deze keer. Heerlijk, dat stukje dat ik na
de tunnel tussen Calais en Amstelveen mocht
backriden! Thanks Peter!
Maar about de meeting zelf. Perfect georganiseerd,
lekker ontspannen, geen haast, much time to
bezichtigen de tuinen, het kasteel Sissinghurst.
___
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Wat ontzettend fraai
are the roads
between the stenen
muurtjes and the
houtwallen. Jammer
dat je niet de paden
op de lanes in mocht vanwege de mouth and
clowziekte, but het rijden aan de linkerkant van de
weg is ontzettend leuk! Op een weg keren is wat
lastig, want we zijn nou eenmaal gewoontebeasts,
not true? En die rond points, excuse me, that rijden
op een circuit, hoe heet het nou ook weer? Nou
yes, die dingen die je hier en in Frankrijk als
mushrooms uit de grond ziet schooten. Heeft
anybody daar soms aandelen in? D’r op driven is
een makkie, maar d’r af gaan is effe link!
Tenterden is echt een heel mooi plaatsje met leuke
antiqueshops. En niet te vergeten dat leuke
privémuseum with sooooo many Morgans:
threewheel cars in poepbrown en oldyellow en
racing groen. Wat een liefde voor history! Daar
kunnen we by us nog een puntje aan sucken! By
the way, ik vond een paar oude CARS met interessante stuff over de SM, de GS and the CX. Voor
later. Nu even door naar het museum van een old
stagelady. Het was haar home geweest en met zó
veel liefde gekoesterd door vrijwilligsters. Er zat in
een room een young lady op een chair doodstil
voor zich uit te staren. Ze leek me niet te looken
maar ik vertrouwde haar niet. Was she a mummy?
Een opgezette doll of was ze real? Ik checkte het
door te zeggen: ‘Wat a wonderful photography
there on the wall? What a beautifull lady she was!’
Geloof me, ik zou verliefd kunnen worden op die
oude toneelspeelster als ze niet morsdead was.
Immediately kwam de jonge dame in life and zei:
‘Yes she was, but that is not miss Huppeldepup
but her cousin.’ Oeps, but wéll very lovely,
riposteerde ik and she agreed with me, happily.
U begrijpt, daarna heb ik me maar stil gehouden.
Moet toch vaker corresponderen met die Engelsen,
want sinds m’n, nou ja zeg 14de levensjaar heb ik
nauwelijks Engels gesproken. Altijd maar dat
Frans, Duits en Italiaans… . Toch verleidde de
organisatie me om m’n best te blijven doen, en, ze
verstaan je gewoon! Zelfs op de feestavond in een
middeleeuwse kasteelzaal waar we verleid werden
aan een quiz mee te doen. Peter en ik werden
fanatiek en probeerden iedereen die daarvoor in
aanmerking leek te komen ons aanwijzingen te
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geven over de goede antwoorden. Helaas, we
wonnen niks: een Engelsman won een driedaags
reisje naar een of ander fraai gat in het midden van
Engeland. Geloof ik.
Het was werkelijk heel leuk om te zien hoeveel
Nederlanders dezelfde, goede keuze hadden
gedaan door ook naar deze internationale meeting
te gaan. We zagen de Hackies, de Maassen, Pa Pay
en Zoon Pay, Klijntunte met een dame die uit
Zuid-Afrika was binnengesmokkeld en in de
kofferbak van z’n SM weer eruit (echt waar!), de
Brunkies in de Opéra (rijdend), de vrienden uit
Barendrecht in hun blauwe DS cabrio (plaatje!), ….
En het was werkelijk sfeervol. Geen neerbuigende
toontjes over een krasje, een dof plekje. Ik zag zelfs
zelden een motorkap open staan!
Ja, en toen de tocht naar Chatham! Nog naar
kettingen gezocht voor dit SM-gezelschap, maar ze
waren uit schaamte door de Engelsen al jaren
geleden opgeruimd. Besmuikt gaf men antwoord
op mijn gemene vraag: En? Wie heeft er eigenlijk
gewonnen toen? Er kwam een eerlijk antwoord.
Maar we voeren er in de magnifieke oude stoomraderboot wel wat erg ver langs! Ik had dat fort
wel met een nostalgische blik willen bewonderen.
Die boot! Wat een prachtige techniek! Ik zag op
een glijlager wel een kleine lekkage maar het was
een lust voor het oog. Net zoals het feit dat we als
Nederlanders niet de kleinste groep waren. Oranje
won voor een keer van de Duitsers. We lieten het
niet merken, want zo zijn we ook wel weer.
Kortom: In het Chatham Historic Dockyard
stonden aan het slot zo’n vijftig SM’s, keurig in het
gelid. Plus een aantal CX’en, BX’en en nog wat
moderner Citroënspul, allemaal in topconditie. Die
Engelsen, déze Engelsen houden echt van het
merk! Hulde voor de gastvrije en perfecte organisatie. Zo moet het altijd gaan! En Peter Derks: goed
dat je me wist te overtuigen. Dank ervoor.

DIE MAQUILLAGE DOET HET HEM!
Door Peter Pijlman

Jan-Tjerk Eelkema meldde u in het vorige nummer hoe
u aan nieuwe, officieel goedgekeurde blauwe kentekenplaten kon komen. Schroeft u ze zonder meer op uw
kentekenplaathouders? Of houdt u van de ‘finishing
touch’? Het is net zoals met uw wieldoppen: als de verf
eraf is, spettert uw SM niet echt meer. Een simpel klusje
aan de rvs-kentekenplaathouders geeft net even iets
extra glans aan uw SM. Als lippenstift op uw dame.
Over de opmaak van uw SM.

Alvorens de nieuwe kentekenplaten te monteren,
even wat details. Oorspronkelijk zitten er aan de
achterzijde twee bevestigingsboutjes gelast. Vaak
zijn die eraf en is de plaat op de ondergrond
gepopnageld. Bovendien zijn dan ook nog eens de
kentekenplaten op de houder gepopnageld, soms
meerdere keren waardoor de houders meer weg
hebben gekregen van gatenkaas. Geeft overigens
niks, want die gaten vallen meestal toch onder de
nieuwe blauwe platen. U kunt die platen trouwens
uitstekend met dubbelzijdige tape bevestigen,
tenzij u platen met opgelegde plastic witte letters
en cijfers wilt gebruiken; in dat geval moet u wel
drie of vier lagen tape over elkaar heen plakken
omdat de plastic letters met punten door de
achterzijde van de platen heen steken. Persoonlijk
vind ik geplakte platen mooier omdat je ze dan
ongeschonden laat. En eraf trekken is echt niet
simpel. Voor diefstal hoeft u dus niet zo bang te
zijn, want het doorboren van popnageltjes met een
elektrische boor gaat echt sneller.

Vervolgens haalt u oude (zwarte) verf-resten van
de plaat af met afbijtmiddel. Langdurig laten
inweken en dik insmeren is nodig want ook al is er
meestal al veel verf afgebladderd, de restanten
zitten wonderbaarlijk vast.
Dan de oorspronkelijk glimmende randjes polijsten met een polijstschijf op uw boormachine of met
rvs-poetsmiddel of gewoon met Brasso koperpoets
goed glimmend maken. Zonodig schuurt u met
schuurpapier met een scherpte van plusminus 250
eventuele roestplekjes weg. Daarna alles met
thinner vetvrij maken en daarna met een katoenen
doek de resten thinner heel goed droogwrijven.
Daarna zo min mogelijk met uw altijd vettige
vingertoppen het oppervlak aanraken. Houdt de
plaat bij het droogwrijven aan de zijkanten vast.
Die blijven toch blank.
Het lastigste is het afplakken van de randjes die
niet zwart moeten worden. Gebruik blauwe plastic
tape van Motip of 3M. Motip is veel goedkoper en
werkt prima. U krijgt 10 meter op een rolletje van
net geen ƒ10,-. U houdt genoeg over om tenminste
drie (en als u zuinig bent 4) wieldoppen af te
plakken en opnieuw van laklagen te voorzien (zie
daarvoor een eerder clubblad). Gebruik geen Tesacrèpe afplakband want dat geeft onherroepelijk
rafelige randen.
Eerst de rechte stukken afplakken en de uiteinden
om de plaat aan de achterzijde heen vouwen. De
hoekjes plakt u apart met een klein stukje van 3
centimeter af. Zorg ervoor dat eventuele roestplekjes in de randen net NIET afgeplakt worden
zodat ze straks onder de zwarte verflaag vallen!

Sans Monnaie

Beschikt u over de originele kentekenplaathouders, u weet wel, dat rvs-plaatje met glimmende randen en een zwarte binnenzijde? Dan
bent u weliswaar niet de enige, maar op veel SM’s
ontbreekt dit onderdeel en is een moderne plastic
plaat ervoor in de plaats gekomen. Overigens heb
ik vaak hele originele SM’s gezien waarop op de
achterklep wél zo’n plaat zit, maar niet aan de
voorzijde, onder het middelste glas boven de
bumper. En voor de ongelukkigen onder ons die
zulke platen niet meer hebben: Mercedes schroeft
op haar nieuwe modellen gelijksoortige plaathouders. Laat u niet verleiden door goedkope
aanbiedingen van plastic houders die verchroomd
zijn. Dat zijn waardeloze dingen, want na een
halfjaar in de buitenlucht laat het chroom al los.

De rvs kentekenplaten kunt u losmaken door de
bekledingplaat van de kofferdeksel aan de achterzijde met een parkerschroevendraaier los te
maken. Een pijpsleuteltje met maatje 8 door de
gaten heen steken en de boel komt los. Wel even
met kruipolie de moertjes en schroefjes inspuiten
want de boutjes kunnen door roest zijn aangetast
en dan breken ze zomaar af.

Als u de randen van de tape goed hebt aangedrukt, legt u de plaat horizontaal op een tafel en
spuit u er heel gelijkmatig en overal in twee keer
een hechtlaagje over voor de eigenlijke laklaag.
Rvs is superglad en lak hecht daar slecht op. In de
goede verfmengzaken verkoopt men een spuitbus
met speciale hechtprimer, die merkwaardigerwijs
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‘non ferro primer ’ heet. ‘Non’ betekent bij mijn
weten al jaren ‘niet’ maar het spul werkt prima.
Kosten plm. ƒ12,50). De spuitbus niet te dicht op
het te spuiten metaal houden want dan krijgt u
dikke en dunne lagen of luchtbelletjes die je er
maar moeilijk weer af kunt halen. Als het toch
zover is gekomen: gewoon met thinner het er weer
afhalen en de behandeling herhalen, dus opnieuw
goed droogwrijven en stofvrij maken.
Na ongeveer 10 minuten is de hechtlaag droog en
kunt u met een spuitbus matzwarte Motip-verf
(plusminus ƒ10,-) de plaat afspuiten. Afstand
tussen spuitmond en plaat ongeveer 20 centimeter
en in dunne, niet meteen de eerste keer dekkende
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lagen spuiten, eerst in de lengte en dan in schuine
banen. Draai de plaat ook een keer 180 graden (of
loop naar de andere kant) en spuit opnieuw, nu
vanaf de andere zijde goed de randen. Maak het
geheel niet te dik, want als u straks het afplakband
weghaalt, is een dikke rand lelijk.
Haal na ongeveer 10 minuten voorzichtig de
afplaktape weg door er VAN DE PLAAT AF aan te
trekken. U zult zich een gelukkig mens voelen als
u ziet wat u zonder veel geld en met een beetje
geduld hebt bereikt! Uw Diva kan weer voor de
dag komen.
Succes.

11 MEI 2002: OPRON, CINQUANTE ANS DE STYLE
We weten het: in het weekend van zaterdag 11 mei en
zondag 12 mei wordt de Internationale Citroën SM
Meeting in Zwitserland gehouden. In hetzelfde weekend
vindt in Verrières-le-Buisson vlakbij Parijs een grote
manifestatie plaats ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van m. Robert Opron. Noteer die datum want het
lijkt iets heel bijzonders te worden.

Daarnaast zullen enkele honderdtallen van zijn
modellen keurig in het gelid tentoongesteld
worden op een fraai grasveld, omzoomd door
bomen, op loopafstand van het mooie stadje waar
hij woont. De gemeente Verrières heeft enthousiast
haar medewerking gegeven en een van alle
autoclubs onafhankelijk organisatiecomité heeft op
zeer professionele wijze de voorbereidingen voor
deze manifestatie getroffen. Naast het defilé dat de
vorm van een concours d’élégance krijgt, worden
er voorbereidingen getroffen voor een tentoonstelling van interessante (prototypes van) Citroëns en
Renaults uit Oprons tijd bij deze firma’s (19621986), wellicht een tentoonstelling van kunstwerken van Opron, een megaquiz voor alle deelnemers en diverse activiteiten op het ludieke en
creatieve terrein van ontwerpen van automobielen,
waaraan ook kinderen en jeugdigen kunnen
deelnemen. De details van het programma zijn
nog niet bekend maar u krijgt daar tijdig bericht
over.

Tijdens deze meeting zal ook het langverwachte
boek over de carrière van Robert Opron worden
gepresenteerd, een unieke kans om een exemplaar
te bemachtigen dat gesigneerd is door zowel de
auteur, Peter Pijlman, als Robert Opron. Dit boek,
genaamd ‘Robert Opron, l’automobile et l’art’ zal
in een zeer gelimiteerde oplage en in een luxueuze
uitvoering worden uitgebracht. Voornamelijk nooit
eerder gepubliceerd materiaal, maar zeker ook met
de mooiste foto’s van ondermeer de SM. Natuurlijk ontbreken unieke foto’s en tekeningen van
Simca’s, Renaults, Citroëns en Alfa Roméo’s niet.
Was u niet van plan om naar de Zwitserse Internationale SM Meeting te gaan? Dan is dit een prima
en betaalbaar alternatief. Het comité heeft namelijk
als uitgangspunt gekozen dat de kosten beperkt
zullen blijven. Engelse en Duitse clubs hebben al
grote interesse getoond en organiseren tochten
naar Parijs. De organisatie zal mede gedragen
worden door Franse clubs ter plaatse. Binnenkort
zal het comité met een persbericht aan de (klassieker) autobladen naar buiten treden. Van harte
aanbevolen!

ROBER
T OPRON 70 JAAR
ROBERT

Een half jaar geleden kwam uw voorzitter met het
idee om Robert Opron op of rond zijn zeventigste
verjaardag te verrassen met een groots defilé in z’n
woonplaats. Aan die rit zouden alle – rijdende! –
creaties van Opron moeten deelnemen zodat zich
een bewegend palet van z’n hele automobiele
oeuvre zou ontvouwen. Het idee van Paul
Paymans wordt gerealiseerd! Stelt u zich voor:
bijna zeventig schitterende voorbeelden van
‘Opron’-automobielen (personenwagens, vrachtwagens, prototypes, landbouwvoertuigen en
autobussen) rijden langzaam langs een klein
podium zodat de ontwerper voor het eerst al zijn
creaties in één oogopslag kan aanschouwen.

stadsbussen en landbouwvoertuigen. De manifestatie duurt een dag (zaterdag 11 mei) en vindt
plaats op 15 kilometer van de boulevard
péripherique sud van Parijs (sortie: Porte
d’Orléans).

Het voortvarende organisatiecomité bestaat uit
leden van diverse Citroën- en Renaultclubs, maar
er zullen aan de manifestatie ook eigenaren van
Simca’s en Alfa Romeo’s deelnemen. Men streeft
ernaar om bovendien de presidentiële Simca, DS
en SM acte de présence te laten geven, maar ook
___
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EEN DIV
A IS NIET V
AN DE STRAA
T: CHAPEAU!
DIVA
VAN
STRAAT
Door Peter Snoeker

Speciale Momenten

‘Met een Diva naar de Rivièra: 3330 heerlijke kilometers’. Zo begint de schrijver de impressie die hij
SublieM enige tijd geleden toestuurde. Lees en geniet
mee.
De aanleiding
In de zomer van 1999 zat ik met m’n vrouw op een
terras aan de Boulevard de Croisette in Cannes. Na
de slaapverwekkend veel Ferrari’s, Bentley’s
etcetera eindeloos rondjes te hebben zien rijden,
merk ik op dat het zo fantastisch zou zijn om hier
met Blauw-Blauw (hebben uw kinderen u ook met
een koosnaampje voor uw SM verrijkt?) te rijden.
Mijn vrouw beaamde dat van harte…
Nog geen twee minuten later (zoals de Engelsen
zeggen: as if on cue) komt er heel langzaam een
witte SM uit 75 (Parijs) de Croisette af en slaat, zijn
neus vlakbij, voor ons terras een zijstraat in.
Carburateur, mooi geluid en werkelijk alle hoofden in het zicht keken haar na…
Toen was de beslissing gevallen: volgend jaar
zomer zal mijn Diva hier de ogen naar zich
toetrekken.
Zomer 2000
Zaterdags vertrokken nadat de onvolprezen
specialist in Abbenes de dagen ervoor een checkup had gedaan. Tot en met Dyon regen, regen en
nog eens regen, een miezerige start. Ongeveer 100
kilometer na Dyon droogt het op. Tijdens deze reis
zie ik, nu ik daar de tijd voor heb, hoe medeweggebruikers reageren: duimen omhoog, lang naast
me blijven rijden. Op parkeerplaatsen wordt er
eindeloos om ons heengedraaid en wil men van
alles weten. Het hart van bijna elke Fransman
blijkt sneller te gaan kloppen bij het zien van deze
auto uit de tijd dat Frankrijk
technologisch nergens voor
terugschrok.
Clio’
Clio’ss en vriendinnetjes
Natuurlijk kom je zo nu en dan bij
de tolpoort het Franse jongetje in
zijn opgevoerde Clio’tje tegen dat
denkt deze Maserati voorbij te
kunnen rijden. Het is niet in mijn
belang om iets op te blazen. Na de
derde keer echter dat er een vlak
voor me bleef hangen met
vriendinnetjes op de achterbank,
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laat ik toch even zien dat de maximumsnelheid
relatief is; relatief aan pk’s etcetera. Overigens heb
ik voornamelijk gecruised tussen 140 en 150, nooit
harder dan 150. Een tegenvaller was wel dat het
nieuwe 134-aircosysteem ’t niet wilde doen. Veel
dank aan de milieufreaks!
Glorieuze intocht
Dan rijd je Cannes binnen. Om u een indruk te
geven van deze glorieuze intocht zijn hierbij wat
foto’s afgedrukt. Met geen enkele andere auto, op
geen enkele andere manier, met geen enkele
andere dame van of vlees en bloed of staal en
benzine, had ik zoveel leuke aandacht kunnen
trekken. Samenscholingen (ik overdrijf niet) voor
ons hotel aan de
Croisette als mijn
auto even buiten
stond te wachten.
Alle Fransen
hebben er een
verhaal mee.
Iedereen spreekt
je aan met
complimenten,
wil iets vragen, ga
zo maar door.
Geen sprake van
afgunst, jalousie
of antipathie.
La nouvelle
Citroën, Monsieur?
Zo werd ik
aangeklampt door
een man van net
over de veertig
die mij vertelde
dat hij nog goed
wist hoe hij
ergens in 1972, tijdens de pantoffelparade op
zaterdagavond probeerde de blits te maken als 16jarige op een brommertjes. Hij had niet gezien dat
de auto voor hem plotseling remde: brommers
voorvork ‘foutu’ en de bumper van de SM voor
hem (jawel) geen schram. Bewonderende afsluiting: ‘Quelle voiture, monsieur, et miracle de la
revoir ’. Of neem die oudere Fransman, in het
avondlicht van St. Paul de Vence, die vroeg: ‘Is dit
het nieuwste model Citroën?’

Niet meer pielen
De Diva stond overdag geparkeerd in de parkeerplaats onder het hotel; de chasseurs brengen haar
op verzoek naar boven en beneden. Zij beschikken
over ruime gereserveerde plaatsen op de eerste
etage. De eerste dag was ik nog eigenwijs en
beducht voor schrammetjes aan haar huis en wilde
ik mijn Diva liever zelf naar beneden brengen.
Ook dat is mogelijk, alleen sta je dan enige etages
lager. Verder is het een hoop gedoe met parkeerkaarten, wat je voorkomt wanneer de chasseurs
voor je parkeren. Na een keer pielen met muntstukken bij een weigerende automaat wist ik: dit is
andermans specialiteit.
Attention la
direction
Nu rijden die
chasseurs in
alle modellen,
hoe duur ook.
Sommige hele
speciale
voitures wil de
hoofdconciërge nog
wel eens zelf
naar beneden
brengen, voor
zijn eigen
genoegen. Op
de tweede dag,
hij had mijn
Blauw-Blauw
al becomplimenteerd, zou
de chef
conciergerie
die SM zelf
wel even naar
boven rijden.
Zoals al eerder tegen de chausseurs – men kent het
rijgedrag van onze auto’s immers niet – zei ik ook
tegen hem dat hij wel op moest letten met ‘la
direction’, de besturing, dat die erg direct is en
bijvoorbeeld altijd in de rechtuitstand terugkomt.
De chef, ook een veertiger, keek mij met een
meewarige blik aan: wat denk je nou, ik heb al
meer auto’s gereden dan jij glazen melk hebt
gedronken. Na vijf minuten komt de auto aan, chef
zet hem voor het bordes stil, stapt uit, ietwat
bleekjes, en zegt: ‘Oh la la, la direction is echt

bijzonder, ik moest in de bochten toch even
opletten’.
Tja, … een Diva, ze is niet van de straat.
Brommen van genoegen
Een andere keer kwam een van de chasseurs pas
na tien minuten met een rood hoofd aanrijden, de
fans werkten op volle toeren. Ik heb het hem niet
willen vragen; hij zal de 178 Maserati-pk’s wel
hebben willen voelen en is voor zijn inspanning
beloond. Kortom: overal bewonderende blikken en
leuke verhalen. Ik voelde mijn Diva soms brommen van genoegen.
Diva: chapeau!
Toen moesten we helaas de terugtocht weer
aanvaarden, met een overnachting in Lyon. Op
zondagochtend checkt mijn vrouw uit in een
doodstille hotellounge, terwijl ik mijn BlauwBlauw uit de garage opdiep. De receptionist, als
enige achter een uitgestrekte balie, heeft net
afgerekend. Als hij plotseling zijn hoofd opheft en
zegt: ‘Maar dat is een Citroën SM!’ Hij holt in
opperste opwinding naar de auto toe, de balie met
rinkelende telefoon volledig vergetend. Opeens zie
ik een jongeman in jacquet op mij afvliegen, die
rond de auto danst en springt. Meteen ontstaat er
een woordenstroom, die erop neerkomt dat zijn
vader destijds een SM heeft gekocht, een witte
injectie. Die staat nu eigenlijk te sterven in een
garage. ‘Wat zonde hè?!’ Dat beaam ik van harte.
Hij belooft er weer lucht in te blazen ‘zeker nu hij
ziet hoe mooi het kan’.
Adresje, aspiranten?
Wat waren het allemaal hele Speciale Momenten. A
dream has come true. Zonder enig probleem: Diva,
chapeau!
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VERSLAG V
AN EEN REST
AURA
TIE – 4
VAN
RESTAURA
AURATIE

EEN KOSTBAAR SUPER MOKKEL, DA
T IS HET!
DAT

Door Peter Pijlman

Dit wordt geen successtory. Dit verhaal – bijna het slot
van de serie – verhaalt over de realiteit bij het voltooien
van de auto van m. Opron. Zonder omwegen en zonder
mooipraterij.
Inmiddels hebt u de Citroën SM met eigen ogen kunnen
aanschouwen: ze figureerde in de veelbesproken film
van Maarten van Soest. Het is een plaatje geworden,
maar nog steeds met de nodige nukken en grillen. Een
echte Diva dus. Nu ook een filmdiva… . Maar als je
zulke dames in werkelijkheid ziet functioneren, valt het
soms tegen.
Brasso koperpoets
In de afgelopen drie nummers van SublieM
beschreef ik de aanpak van deze SM tot en met de
demontage van alle onderdelen die in het vooronder zitten. Vanzelfsprekend zijn ook de kofferbekleding, de achter- en voorbumpers, achterlichten, alle chroomstrips en het hele interieur gedemonteerd. Nadat alle noodzakelijke delen in een
anti-roestmiddel zijn gezet (zie het vorige nummer), is alles weer gemonteerd. Uiteraard nadat
het is schoongemaakt. Wist u overigens dat kleine
krasjes in clignoteursglaasjes en andere plastic
onderdelen weer als nieuw kunnen worden door
Brasso koperpoets? ’t Is maar een weet. Hetzelfde
geldt voor het plastic van de grille.
Het heeft weinig zin
om dit allemaal te
beschrijven, want als
je er gewoon aan
begint (en alle boutjes,
moertjes, ringetjes en
rubbertjes in een
plastic zakje met label
hebt bewaard) is het
een fluitje van een cent
om alles weer te
monteren. Bovendien
helpt een reparatiehandboek prima (deel:
‘Carrosserie’).
Roest
Bij de inspectie op roest, viel op dat de achterpartij
volkomen roestvrij
was, ook de rand
onder de bovenste
achterbumper. Alleen
twee – bekende –
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plekjes bevielen me niet: de rechter voordeur vóór
onder in de hoek had een bloemkooltje, en het
rechter voorscherm onder in de hoek bij de deur
vertoonde dezelfde begroeiing. Daar moest dus –
wil je het goed doen – een stukje ingelast worden.
Dat zou gebeuren als de auto gespoten zou
worden, maar na een jaar blijkt in het rechter
voorscherm op exact dezelfde plaats weer roest op
te treden. Jammer. Niet goed gedaan dus, want in
mijn eigen SM heeft de firma Hakkesteegt in
Meerkerk 13 jaar geleden met een oersterk vulmiddel een
gaatje gedicht
en dat is
gedurende 12
jaar weggebleven; zelfs toen
een onverlaat
in Italië m’n
voorscherm
aan barrels
reed en de
boel uitgedeukt werd,
kwam
Hakkesteegts
oplossing niet
spontaan tevoorschijn. Toen het scherm werd
uitgedeukt (door de spuiter waar Michiel Hers van
Le Garage werkt) is er toen
wél een stuk ingelast.
Crime
Het voltooien van deze
zilvergrijze SM is een crime
geweest, eerlijk. Ik wind er
geen doekjes om; succesverhalen zijn er genoeg. Hier
gaat het erom de lezers
duidelijk te maken wat je
zoal tegen kunt komen als je
besluit een SM grondig aan
te pakken. Ik weet, er zijn
leden die beschikken over
nog veel pittiger ervaringen.
Wel, die moeten hun eigen verhaal maar schrijven.
Hier het redelijk onverbloemde verslag van de
BAC-SM.
Het begon allemaal – zoals u hebt kunnen lezen heel voorspoedig: de basis viel alleszins mee en
grote verrassingen ben ik niet tegen gekomen.
Maar toch. De auto heeft, nadat de voorbereidende

werkzaamheden afgerond waren, driekwart jaar
in mijn garage gestaan (eigen auto’s buiten)
voordat ze afgebouwd kon worden. Dat krijg je als
je niet alles zelf doet en toeleveranciers opdrachten
geeft die zich vervolgens niet aan hun toezeggingen houden. Dan moet je wachten, eindeloos
wachten zonder verder iets te kunnen doen. En
dat is op z’n zachtst gezegd heel hinderlijk.
De kleine, tijdrovende klusjes
Het ging aanvankelijk heel voorspoedig. De
oliekoelslangen waren keurig na drie dagen
klaar. Mét originele koppelingen waardoor de
slangen in de juiste bochten gelegd kunnen
worden. De startmotor en de dynamo ook. De
elektronische ontsteking? Keurig na de afgesproken drie weken klaar. De accu? Zelf
opgehaald bij een Amsterdams bedrijf dat
precies de juiste maat en sterkte gewoon klaar
had staan. Het zwart leren interieur met Tana
Gitzwart hier en daar bijgewerkt. Ook de
kunststoffen koplamphouders zo bewerkt. Geen
probleem. De wieldoppen? Zelf gepolijst en
gespoten; in één keer goed Dat wil wel eens
anders lopen, zo ondervond ik onlangs bij m’n
eigen wieldoppen: gewoon te snel gewerkt, niet
goed ontvet, niet goed afgeplakt, in het halfdonker gespoten dus niet helemaal gedekt… De
uitlaat lag al maanden keurig klaar bij Van der
Velde. De banden werden bijna een probleem: ze
waren in Nederland maandenlang niet leverbaar.
Daarom op het laatst maar in Parijs opgehaald bij
Blondeau. Een kapot clignoteurglaasje ook maar
meteen vervangen door bij de Franse Club een
nieuw op te halen, evenals twee nieuwe
(dim)koplampen. Alle benzineslangen vervangen;
simpel maar absoluut nodig want de oude waren
knalhard. Alle losse boutjes, moertjes en ringetjes
schoongemaakt, evenals de rubberen knelbandjes
waar zoveel rubberen leidingen mee aan elkaar
gebonden worden; dat staat mooier en origineler
dan de nieuwe plastic bandjes van tegenwoordig.
Ze zijn desnoods gewoon bij Chyparse te koop.
Het zijn allemaal kleine klusjes, maar zeer tijdrovend. Aan de airco-ombouw naar het nieuwe
(enige toegestane) systeem kon pas gewerkt
worden nadat de hele auto af zou zijn, want
anders loopt de boel toch weer leeg.
Wachten, wachten, wachten
Het wachten was op de motor. Het werd eindeloos
wachten. Met de beste bedoelingen heeft

Helfferich eraan gewerkt. Ook over de kwaliteit
van zijn werk valt niks negatiefs te zeggen. Dit
clublid werkt aan de Maseratimotor als een
neurochirurg aan je hersenpan als daar iets aan
mankeert. Het wachten op de motor zat ‘m niet in
het zoeken naar de noodzakelijke onderdelen,

want die had ik er allemaal (met uitzondering van
de door Helfferich zelf gemaakte bronzen klepgeleiders) zelf bijgeleverd. Nee, het zat hem in de
werkplanning en de wijze van werken: het ging bij
hem toen tussen de bedrijven van de gewone
garagewerkzaamheden (onderhoud, kleine
reparaties) door en het werk werd niet één, niet
twee, maar drie keer gecontroleerd. Daar is wat
voor te zeggen: de kans op fouten is uiterst gering.
Maar of het zo moet en of dat nodig is? De klant
mag het zeggen.
De motor zou in een maand of drie, mogelijk vier,
gereviseerd worden. Er zat niks tegen: het blok zag
er perfect uit en alleen de cilinderkoppen zouden
voorzien worden van nieuwe kleppen en klepgeleiders. Het heeft een jaar geduurd voordat de
motor weer ingebouwd zou zijn. En dat is lang. Te
lang.
Spuitwerk
Toen na driekwart jaar het einde in zicht kwam,
adviseerde Helfferich me de carrosserie alvast te
laten spuiten zodat de inbouw direct kon starten
___
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als het blok klaar was.
Dat hebben Le Garage
Van der Velde en ik
geweten. Niet dat er
iets mis ging met de inbouw van de motor. Tijdens
de werkzaamheden in de motorruimte is er geen
krasje op de verse nieuwe lak gekomen, mede
dankzij de zorgvuldige hulp van Jan Paul
Klijntunte en Egwin de Voogd. Nee, het vervoer
naar de spuiter (niet
Le Garage helaas,
maar jammer genoeg
een ‘onderaannemer’)
van de carrosserie
zonder motor en
versnellingsbak was
een crime. Hebt u wel
eens een SM verreden
zonder versnellingsbak/motor? Ik raad
het u af want dat is
een heel geheis. Het
kostte deze SM een
retourleiding (gebroken doordat hij klem kwam te
zitten bij het vervoer op de trailer). En de spuiter
zat met een SM die niet gewoon verrijdbaar was…
Ook geen lolletje om aan te werken. En toen de
auto eenmaal bijna gespoten was, waren de
wielschotjes van de
achterwielen verdwenen. Rara. En ze zijn
ook nooit meer
opgedoken waardoor
Le Garage genoodzaakt was andere aan
te schaffen. Dat ging
niet naar wens want
er kwamen verroeste
exemplaren op terwijl
de originele vrij van
roest waren. Eén was
werkelijk niet om aan
te zien: volgebakken met plamuur. Die werd dus
afgekeurd en ik heb zelf maar een nieuw exemplaar uit Parijs meegenomen. Niet om vrolijk van
te worden. Maar waar gewerkt wordt, worden
fouten gemaakt en gaat wel eens iets mis.
Eenmaal terug in mijn
garage, bleek de
spuiter de tevoren
aangewezen kleine
deukjes in de zijkan___
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ten en op het dak niet weggewerkt te hebben.
Verder was de auto ronduit perfect gespoten en
ook enkele gaatjes waar de zijstrips op vast
hadden gezeten, waren onzichtbaar weggewerkt.
Toch maar terug dus, overnieuw. Narigheid.
Bovendien: kleurverschil, want onvermijdelijk met
metallic lak. En als de auto dan opnieuw opgehaald en opnieuw teruggebracht is, dan staat ze
weer in de garage. Maar de prijs was zeer billijk.
Monteren
Dan kan het monteren van rubbers en roestvrijstalen strips, bumpers, koplampen en al die andere
dingen beginnen. De monogrammen zijn opnieuw
verchroomd; dat ging bij deze ‘jonge’ exemplaren
heel goed. Oudere monogramhouders zijn vaak te
zeer verdroogd waardoor het nieuwe chroom niet
goed hecht. De typeplaatjes er met dubbelzijdige
tape opgeplakt. De achterruit is eruit geweest en
Le Garage heeft een specialist ingehuurd die
ervoor heeft gezorgd dat die er mét rvs-lijsten
weer keurig in is gezet. Afdichtrubber weer op z’n
plaats, kofferbakbekleding weer gemonteerd.
Achterlichten, onderbumper, bovenbumper, alles
zit weer zoals het hoort. Tot nu toe gaat er niks
mis.
Niet volgens planning
Behalve met de aflevering van de motor. Wachten
op de motor, want die komt niet volgens de
planning die is afgesproken. Nieuwe planning
gemaakt. Weer niet gereed. En ik verzeker u: dat
dúúrt als je niet verder kan. Intussen is je garage
bezet en kan je niks anders doen dan… wachten.
En als de motor dan eindelijk wél klaar is en
gebracht wordt (wat ziet dat er mooi uit!), is het
een kwestie van hulptroepen mobiliseren. De
afspraak gemaakt om na een week de auto weer
naar Helfferich te transporteren: niet rijdend maar
op een trailer want hij zou de motor starten nadat
de laatste montagewerkzaamheden waren verricht. Ik neem in dat opzicht geen enkel risico meer
nadat ik bij m’n eigen SM die eerste start had
verricht na een revisie en het hele blok in de soep
liep.
Keihard buf
felen
buffelen
Het werd nog keihard buffelen de laatste nacht.
Om zeven uur ’s avonds begonnen en de volgende
ochtend om zes uur: eindelijk klaar. De tong op de
schoenen, een partij adrenaline in je systeem waar
een reactie op moet komen. Op mijn leeftijd ben je

helemaal kapot (en niet alleen op mijn leeftijd; ook
Jan Paul zag groen). Foutjes gemaakt? Zeker!
Tweemaal het stuurhuis gemonteerd; de eerste
keer dus fout en omdat we intussen al behoorlijk
waren opgeschoten moest er weer het nodige
gesloopt worden voordat het stuurhuis definitief
op de goede plek zit, ondanks duidelijke markeringen met een centerpunt! Het stuurwiel stond
tenslotte ook scheef. En de steun waarmee de
versnellingskabel op z’n plaats gehouden wordt
en vastzit aan de linker traverse, die waren we
vergeten vast te zetten. Als je dat bij een injectie
vergeet (en alles is weer op z’n plaats gezet) dan
… kun je het bijna vergeten dat je die steun alsnog
vast krijgt. Je hebt er een brug voor nodig, een
reeks koppelstukjes en lange pijpen plus eindeloos
geduld. Het is geen drama, maar wel slordig. Ik
heb het Helfferich maar gevraagd en z’n collega
heeft het voor ons gedaan. Moedig, maar vooral:
handig.
Pittige prijs
Toen de motor in Wageningen bij Helfferich gestart
was en alles definitief was vastgezet en afgesteld,
ratelden de hulpluchtkleppen (in die fraaie
aluminium luchttoeters op de motor!) als gekken.
Het was net alsof de kleppen tikten of een nokkenas ratelde. Daarom besloten de assen opnieuw te
lageren. Weer een dag werk. Maar dan: wég is het
geluid, althans: een stuk minder. Wat loopt die
motor mooi! Rondje rijden. Lucht in de remmen en
de sporing is niet je
dát. Maar verder alles
oké. De rekening voor
de koppenrevisie is eufemistisch uitgedrukt en ondanks een
‘coulancekorting’ pittig. Erg pittig. Heel
erg pittig. Dat kan
goedkoper. Zeker nu
met deze revisie van
de koppen weer de
nodige ervaring is
opgedaan kan het
efficiënter, sneller en
dus goedkoper. Maar
het gevaarte loopt
prachtig, zeker nadat
Helfferich de boel
minutieus heeft
afgesteld.

Airco JPK
Dan naar de aircoboer. In dit geval is het er een in
Harderwijk, waarmee Jan Paul goed ervaringen
heeft. Maar dat gebeurt niet dan nadat Jan Paul
Klijntunte eerst in Garage Westerink (eveneens in
Harderwijk; waarvoor veel dank) de nodige
werkzaamheden zelf heeft verricht. Zie voor een
verslag hiervan een tiental nummers terug in
SublieM. Daardoor worden de kosten een fractie
van de kosten die anders gemaakt moeten worden
voor ombouw op het milieuvriendelijke systeem.
Maquillage
Tenslotte komt de maquillage. Alle boutjes krijgen
een likje gele verf als ze volgens de specificaties
zijn vastgezet. En alles onder de motorkap wordt
opgepoetst met wasbenzine en zonodig wat
cockpitspray. De voorruitjes worden schoongemaakt en gemonteerd, het rubber van de bumpers
krijgt een aai met een poetsdoek. Wat bandenzwart
om de montagestrepen weg te poetsen en de auto
is klaar voor de rit naar Parijs. Een zucht van
verlichting én: voldoening.
Maar daarover een volgende keer. Dan formuleer
ik bovendien - zoals in het eerste artikel toegezegd
- de lessen die uit deze SM-story getrokken
kunnen worden. Ter leering ende vermaeck.
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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 SM-logo. 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!
UITVERKOCHT

CD-Rom met onderdelenboeken plus foto’
foto’ss 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,-
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Luchtfilterstickers. Fraaie herdruk. Voor de
carburateurversie: één goudkleurige sticker.
fl. 17,50

Sticker ‘Citroën préfère T
otal’
Total’
otal’, vier kleuren, voor op de
achterruit. Goed gelijkende herdruk voor fl. 10,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

Paraplu
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

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,-

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

Citroën SM, de Diva
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
Stuur-sierplaatje
chevrons, messing. Voor
op uw stuur of in uw vitrine.
fl. 75,-

Ophalen in Amstelveen bij de redactie van SublieM of in
Rotterdam bij de penningmeester, of op een meeting is
uiteraard mogelijk.
Beker met clublogo
clublogo, wit porselein met zwart/rood
clubbeeldmerk: Zes halen? Vijf betalen!
fl. 7,50 per stuk

Bestellingen: telefonisch via 010-2829434, fax 0102829435, 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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ALLES ST
AA
T ER DEZE KEER GEKLEURD OP
STAA
AAT

SLA MUNT UIT UW LUST!
We hebben onszelf de gewoonte aangepraat om
alles wat met onze hobby te maken heeft, op te
merken. Zo lazen we onlangs bovenstaande kop in
een gerenommeerd opinieweekblad. Dan gaan de
bellen dus rinkelen. ‘Sla Munt uit uw lust’. Onze
SM is toch ook dit jaar weer onze lust en ons leven
geweest?
Helaas. Dat geldt niet voor iedereen in onze club.
We vernamen pas onlangs dat één van onze leden
zijn vrouw aan een slopende ziekte heeft verloren.
Dat is triest, heel verschrikkelijk en wij wensen
hem en z’n familie de kracht toe om het leven
verder te leven.
De redactie is geen ander leed van die strekking
ter ore gekomen, zodat we manmoedig verder
gaan, óp naar het komende jaar.
Helaas. Niet ieder clublid heeft lustvolle herinneringen aan dit SM-jaar. Een onfortuinlijk clublid
blies z’n motor op; een ander kocht een kat in de
zak en weer een ander is z’n auto kwijt omdat de
douane hem in beslag nam: chassisnummer niet
klip en klaar.
Maar er is hoop. Daarom: Sla Munt uit uw lust. Of:
Sla Munt uit hun lust. Je kunt je SM aan trouwlustige paartjes verhuren, of als sensuele taxi, zelfs
als wulps fotomodel. Onze leden gaan met deze
mogelijkheden bescheiden om. Het lijkt erop dat
de SM de enige klassieker is die voor een appel en
een ei beschikbaar gesteld wordt. Of voor een fles
whisky en wat benzine. Een clublid wiens auto
onlangs prominent op de cover van een klassiekerblad verscheen (zie elders in dit blad) werd ƒ200,geboden voor benzine:
hij moest er een fors
eind voor rijden. Toen
de fotosessie en het
interview klaar waren,
kreeg hij een briefje van
honderd in z’n handen
gefrommeld. Ondanks
het feit dat z’n auto in
kleur op en in het blad
was afgedrukt: daar
krijg je toch even een
kleur van. Een halve
tank benzine en een hele
dag inkomsten kwijt. Je
moet er wat voor over

hebben om in de publiciteit te komen
Sla Munt uit hun lust. Het zou een oproep kunnen
zijn aan de reparateurs van de SM. Soms lijkt het
erop dat deze praktijken echt bestaan. Dezelfde
werkzaamheden worden door verschillende
reparateurs soms met prijsverschillen van ruim
ƒ4000,- uitgevoerd. Het lijkt nuttig om te gaan
shoppen: informeer bij meerdere aanbieders van
hulp om uw lustobject te onderhouden. Als
reparateur X dan met zo’n verschil ten opzichte
van reparateur Y wordt geconfronteerd, wel, dan
staat hij er gekleurd op.
Onze penningmeester doet z’n werk uitstekend.
Hij is op de penning en dus boeren we als club
goed, niet overdreven maar precies goed. Typisch
‘Dutch’. Daardoor reserveren we voldoende geld
om SummuM 2003 te kunnen organiseren, u weet
wel, onze internationale Citroën SM Meeting. We
bestaan dan als vereniging 10 jaar en dat willen we
uitbundig kunnen vieren; de ALV van 2001 gaf het
bestuur voor dit beleid haar fiat. We zullen zeker
munt slaan uit ons aller lust en er een spetterend
feest van maken.
Zover is het nog niet, maar het is goed er financieel rekening mee te houden. Toch willen we u
ook dit jaar al laten delen in een bescheiden stukje
van het vergaarde kapitaal. De clubshop heeft
uitstekend geboerd: goeie artikelen hé! En bovendien is uw redactie zuinig en efficiënt omgesprongen met de middelen die we voor SublieM ter
beschikking hebben. Sterker: we hadden, achteraf
beschouwd, in de vorige nummers misschien iets
meer kleur kunnen gebruiken.
Ondanks kleurrijke artikelen van leden (we kregen
dit jaar buitengewoon veel kopij, waarvoor zeer
veel dank!), konden we niet alles in kleur brengen.
Maar aan het eind van dit succesvolle verenigingsjaar hebben we in overleg met de overige bestuursleden besloten om dit laatste nummer van SublieM
volledig in kleur te laten drukken! We slaan munt
uit onze lust, voor uw (en ook ons!) plezier. Alles
staat er deze keer gekleurd op!
We wensen u een lustvol en kleurrijk Nieuw Jaar!
En bovenal natuurlijk een Gelukkig Nieuwjaar,
want daar gaat het écht om.
De redactie van SublieM

SM-Monogrammen
Schreven we in het vorige nummer in de rubriek Sans
Monnaie over het weer als nieuw maken van SM-Monogrammen, vergaten we de foto’s erbij te plaatsen. Met name
de detailfoto van het zij-aanzicht van de SM lijkt zo als
reclamefoto te gebruiken. Mocht iemand dat wensen, Peter
Pijlman heeft die foto gemaakt dus praat met hem eens over
copyrights! Rechts ziet u overigens twee verschillende
monogrammen; het verschil zit hem in de inkeping aan het
uiteinde...

Franse auto’
auto’ss in miniatuur
Van dinsdag 18 december tot en met zaterdag 5
januari wordt in het gebouw van de
Citroënimporteur aan het Stadionplein een tentoonstelling gehouden van Franse auto’s in miniatuur (1:43). De Nederlandse Algemene Miniatuur Auto Club
(NAMAC) verzorgt deze tentoonstelling samen met PSA Peugeot Citroën. De nadruk ligt op de compacte
gezinsauto, maar ook Bugatti, Facel Vega en Hispano-Suiza, Simca en andere roemruchte Franse merken
komen aan bod. Leuk is dat ook een maquette van een Parijse garage in Art Deco stijl getoond wordt. Er
komt een catalogus van de tentoonstelling uit in de vorm van een kalender voor 2002. De entree is gratis, en
de catalogus/kalender kost slechts ƒ4,50. Aanbevolen!

Coverthema 2002
Trouwe lezers weten het: elk jaar staat onze cover in het teken van een bijzonder aspect van de Citroën SM.
We hadden ooit Kinderen en de SM, Architectuur en de SM, en dit jaar Sporen van de SM in heden en
verleden. Komend jaar richten we onze aandacht, zowel in artikelen als op de omslag van SublieM op de
cabriolet SM. Ooit hadden we in onze club twee cabriolets, twee niet-‘Chaprons’ weliswaar, maar één
daarvan was een schitterende replica, die in handen is van de broer van clublid
Jan van Ekris. De andere cabriolet was een Duitse ombouw (fabrikant
Wassmann) die eigendom was van een Amsterdamse notaris die inmiddels
vertrokken schijnt te zijn naar een minuscuul plaatsje bij St. Petersburg. Die
notaris wel te verstaan, want de auto blijkt ergens op de Wibautstraat in
Amsterdam te logeren.
Clublid Arjo de Jong is druk doende een cabriolet te maken en we hebben hem
gevraagd naar zijn ervaringen. Binnenkort gaat de redactie hem interviewen
en dan tonen we u de vorderingen van Arjo. Intussen: hebt u fraaie foto’s van
een SM Cabrio die de omslag van ons clubblad kunen sieren? Stuur ze op naar
de redactie en we plaatsen ze. Doen!

Nog een beetje film
Op 21 november vorig jaar zond de VPRO een documentaire uit over de monetaire unie. En ja hoor: we
zagen Chirac in z’n SM présidentiëlle over de Champs Elysée rijden, en daarachter een CX Prestige. Zulke
fragmentjes verzamelen we al jaren. Omdat uw eindredacteur twee videoapparaten heeft maar niet weet hoe
hij een tv-programma moet opnemen, belde hij Bert Scholten op. Die heeft z’n Blokkerwekker gezet en het
voor ons opgenomen. Hulde. Voor later. Wie heeft het nog meer opgenomen? Dan kunnen we binnenkort een
videoband (of cd-rom) uitbrengen met allemaal SM. Belt u even? E-mailen is natuurlijk ook goed. Zie de
colofon.

Concorde vliegt weer
weer.. Nu m’n SM nog
Met grote vreugde geven wij u kennis van het feit
dat de Concordes weer vliegen. Na een stevige
onderhoudsbeurt, waarbij sommige onderdelen zijn
vervangen en verbeterd, hebben ze weer een bewijs
van vliegwaardigheid gekregen en vervuilen ze het
milieu weer met hun disproportionele lawaai en
brandstofverbruik. Maar ja, er zijn nu eenmaal
mensen die het comfort van een korte reistijd en de
sensatie van grote snelheid in een fraai gevormde
vogel waarderen en daar veel voor over hebben; ik
geloof zo’n 12.000 Euro per vlucht. Het lijken warempel wel onze SM’s. Mijn SM staat nog in de steigers:
ontroesten, motor verbeteren en dan de APK. Ik wil weer rijden in de Concorde onder de automobielen!

Versnellingsbak verkoopt huis
Uw eindredacteur gaat verhuizen. Na drie weken was het huis nog niet verkocht. Hij werd een beetje
ongeduldig. Iemand zei toen: ‘Zeur niet, de koper is er al, alleen moet hij zich nog melden.’ Die iemand bleek
gelijk te hebben. Hij verkocht onlangs z’n huis aan een koppel van eind dertig. Nou én? Nou, de nieuwe
eigenaar blijkt een soortgelijke hobby te hebben als hij: oude auto’s. Ja, én? Nou, in m’n keurig opgeruimde
garage stond een SM in staat van ontbinding: half gesloopt. Mmm, én verder? Wel, de nieuwe eigenaar heeft
een stadsmobiel van oranje kunststof. Tjongetjonge. Waarom vertel je me dat? Nou, niet zo ongeduldig, hij heeft
ook een Lotus Esprit. Zó! En verder? Verder heeft die Lotus dezelfde versnellingsbak als zijn SM. Aha! Nu
denkt uw eindredacteur dat z’n SM het huis heeft verkocht, die SukkelMans. Kat in het bakkie!

RR over?
In La Vie de l’Auto 10008 van 22 november 2001 stond bijgaande advertentie. Een meneer of mevrouw in de Creuse in
Frankrijk wil zijn/haar Citroën XM TD van 1990 (goed
onderhouden, mét facturen) ruilen voor vijf Roues Resin voor
een Citroën SM. Die wielen moeten wel compleet zijn. We
nemen aan met de verchroomde ‘naafplaatjes’, maar misschien
willen ze ook nog de speciale wielmoeren hebben. Iets voor u?

EVENEMENTEN
AL
V
ALV
Voorjaarsmeeting
Citro-Mobile
Int. SM Meeting
Cinquante ans de style
Najaarsmeeting

26 januari 2002
7 april 2002
4 en 5 mei 2002 - Veemarkthallen
in Utrecht
10, 11 en 12 mei 2002 - Pfäffikon in
Zwitserland
11 mei 2002 (Robert Opron 70 jaar) - nabij Parijs
28 september 2002

Locaties, voor zover niet vermeld, worden later bekend gemaakt.
De Citroën SM Club Nederland organiseert in 2003 ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan een Internationale Citroën SM Meeting onder de naam SummuM 2003 (zie ook www
.summum2003.com).
www.summum2003.com).
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

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

CONTRIBUTIE:
Inschrijfgeld:
Lidmaatschap:
Foreign members:

Membre de coeur: Robert Opron, France

12,50 Euro per 1/1/2002
(éénmalig)
75,00 Euro per 1/1/2002
per kalenderjaar
80,00 Euro per 1/1/2002
per kalenderjaar

BESTUUR:
Paul Paymans
(Voorzitter)
telefoon: (035) 694 32 73
e-mail: ppaymans.arbo@klm.com
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: jt@eelkema.nl
Peter I. Pijlman
(Public relations & eindredactie SublieM)
telefoon: (020) 641 63 52
e-mail: pip341@wish.net
Roland van der Spek
(Clubarchief, internet & redactie SublieM)
telefoon: (0344) 682 457
e-mail: rspek@indoss.nl

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