EVENEMENTEN
Voorjaarsmeeting

24 april 2004

CitroMobile

1 en 2 mei 2004,
Veemarkthallen Utrecht

Internationale SM Meeting

28, 29 en 30 mei 2004,
Genoa (Italië)

ICCCR

13 t/m 15 augustus 2004, Interlaken - Zwitserland

Najaarsmeeting

4 september 2004, Den Haag

Racen op Zandvoort

12 september 2004, Zandvoort

Brussels by Night

18 en 19 september 2004, Brussel

Voor hulp bij de organisatie van evenementen doet het bestuur een beroep op u als vrijwilliger. Heeft u zin
om uw steentje bij te dragen, neem dan contact op met de secretaris & evenementencoördinator Theo van der
Burg: telefoon: 070 - 399 51 69 of mail hem op t.v.d.burg@zonnet.nl.

SNELLE MEDEDELINGEN

Nieuwe leden in het nieuws
In december 2003 werd Dagmar Stassen uit Valkenburg a/d Geul al lid van onze club maar op onverklaarbare wijze hebben we daar geen melding van gemaakt. Bij deze zetten we dat recht: Dagmar is werkzaam als
ambtenaar en op zoek naar een geschikte SM carburateur-versie in de kleur Gris nacré met zwart leren
bekleding. Dat hij van sportief rijden houdt, blijkt wel uit het feit dat hij zich dagelijks verplaatst in een
aardig klassieke Alfa Alfetta GT. In februari van dit jaar werd Koen Noordegraaf uit Waddinxveen lid van
onze club. Koen is garagist (hij heeft ons gastvrij ontvangen in zijn nieuwe onderkomen tijdens de ALV van
dit jaar) en bezit al jaren een SM. De kleur en uitvoering is ons niet bekend maar dat hopen we snel te
kunnen aanschouwen. In diezelfde maand werd ook David Overberg uit Utrecht lid. Ook David is garagist
en bovendien schoonzoon van clublid Jacques Hackenberg (mede-organisator van de meeting Rendez-vous
dans le Gard vorig jaar). David bezit nog geen SM maar de verwachting is dat dit niet lang meer zal duren.
In juli werd de heer Walter van Broekhoven lid: hij is garagehouder te Utrecht en bezit een originele Nederlandse SM, carburateurversie en handgeschakeld, in de kleur Rouge de granade. Heren, allen van harte
welkom bij de club!

DS Maserati gespot op Citromobile
Dat zie je niet vaak, een DS met SM motor: het verhaal
ging dat de eigenaar een SM had met schade die
voorlopig niet klaar zou zijn dus had ie voor de lol de
Maserati 2.7 carburateur maar in z’n zelfbouw DS Pallas
gelepeld. Beredeneerd loopt deze halfautomaat (want
dat is het) van 0 naar 100 km/h in 3,5 sec! Je moet dan
wel de eerste en de derde versnelling overslaan…

SM’s schieten
Hoewel menigeen zijn SM af en toe op een andere wijze onderhanden zou willen nemen als ze weer eens
niet wil ontwaken, kunt u van de links afgebeelde combinatie genieten tijdens onze najaarsmeeting.

Brussels by Night
Terug van weg geweest: vorig jaar heeft u het traditionele Brusselweekend moeten missen. Vanwege (gelukkig plezierige) familie-omstandigheden was gastheer Georges Giorgi niet in de gelegenheid om dit evenement te organiseren, maar dit jaar opent hij weer de deuren van zijn hotel exclusief voor leden en
introducés van de Citroën SM Club Nederland. Samen met zijn vriendin Muriël regelt hij voor u een
volledig verzorgd weekend in en om Brussel. Hoewel het programma hoofdzakelijk uit verrassingen bestaat noemen wij een aantal vaste programmapunten:
Zaterdagochtend wordt u door de importeur van Citroën in België vanaf 10.00 uur
ontvangen met koffie en gebak. De vestiging is gehuisvest in het historische
pand aan het IJzerplein in Brussel (zie routebeschrijving). Vanaf het
IJzerplein vertrekken we naar hotel Victory. ‘s Middags maken we in
een touringcar een rondrit door Brussel. Over het diner wil
Georges nog niets verklappen. Laat u gerust verrassen. Dit
geldt ook voor het programma na het diner. Let wel: het
evenement heet niet voor niets ‘Brussels by night’... Na
het ontbijt
de dag erop, volgen we Georges zondagochtend
in onze eigen
auto’s door Brussel waar hij u een aantal
bezienswaardige
plekjes van Brussel zal laten zien. Onderweg wordt er gestopt
om een aantal bezienswaardigheden te bekijken. Na deze
sightseeing wordt het evenement ’s middags afgesloten met
een feestelijke lunch op
een golfresort in de ommelanden van
Brussel.
De kos350

ten bedragen 210 euro voor een eenpersoonskamer en
euro voor een tweepersoonskamer (dus 175 euro per
persoon). Voor dit bedrag wordt u ontvangen met koffie en
gebak en krijgt u twee lunches, een diner, een overnachting en een
ontbijt. Let wel: alle drankjes tijdens genoemde maaltijden zijn in de
prijs inbegrepen. EXTRA: voor degenen die er een lang weekend van willen
maken bestaat er de mogelijkheid om al op vrijdag 17 september naar Brussel te
rijden. De extra kosten voor de overnachting zijn 70 euro voor een eenpersoonskamer
en 85 euro voor een tweepersoonskamer.

Wacht niet met aanmelden tot het laatste moment. De hotelcapaciteit is beperkt. In verband met
reservering van de kamers kunt u zich tot uiterlijk 1 september opgeven bij Theo van der Burg. Per
telefoon (070 – 399 51 69) of via e-mail (t.v.d.burg@zonnet.nl). U kunt voor een tweepersoonskamer opgeven
of u een groot bed wilt of twee eenpersoonsbedden. Wij verwachten dat u de kosten uiterlijk 1 september
overmaakt op een van de rekeningen van de penningmeester: rekeningnummer 533621 of 42.58.19.930 t.n.v.
Citroën SM Club Nederland te Rotterdam.
Gaat u mee, dan sturen, faxen of mailen wij u een routebeschrijving...

SM gespot in Barcelona
En ja, dan ga je naar Barcelona. Natuurlijk de ogen wijd open of Johan nog
ergens rondrijdt met z’n SM. En na een
paar dagen werd de zoektocht beloond!!

Amicale Citroën Internationale
De Amicale Citroën Internationale, kortweg ACI, zal zich op internationaal vlak bezighouden met de clubs,
onderdelenvoorziening en organisatie van beurzen en evenementen (o.a. de ICCCR zoals binnenkort in
Zwitserland). Onlangs is men bijeen geweest en heeft men een bestuur gekozen. Het bestuur heeft een
Nederlandse afgevaardigde: mevrouw Deliaan Vollgraff is benoemd als penningmeester. Zij bekleedt ook
een bestuurszetel bij CitroënContact.

ICCCR
Ook dit jaar weer een Internationale Citroën Car Club Rallye, de dertiende alweer, en
wel op 13, 14 en 15 augustus a.s. In het Zwitserse Interlaken is een gigantisch terrein
afgehuurd om de naar verwachting duizenden Citroëns te herbergen. Een belevenis voor de Citroënliefhebber… Kijk op www.icccr.com voor meer informatie.

De SM als inspiratie voor de Rover SD1
Begin jaren zeventig ontwierp Rover de SD1, bekender als Rover 3500.
Deze ietwat wazige en kleine foto (boven) uit de ontwerpstudio’s van
Rover laat een voorloper van de SD1 zien met op de achtergrond een
aantal schetsen van Rover zelf én enkele ‘vreemde’ modellen die
hoogstwaarschijnlijk als inspiratie dienden voor het Rover-ontwerp.
Rechts in het midden bevindt zich een afbeelding van de Citroën SM
maar ook een afbeelding van de Modulo van Pininfarina. Overigens
bevat het ontwerp van Rover op deze afbeelding het eerste conceptvoorstel, nadien volgden nog een tweetal voorstellen waarvan de
laatste uiteindelijk gekozen is.

Meer muziek uit uw SM
Luisteren naar de heerlijke sonore brom van uw SM is natuurlijk fantastisch. En als u helemaal voor origineel
gaat, heeft u weinig keuze want de originele radio biedt naar de huidige maatstaven weinig luisterplezier. Of
heeft u nog cassettebandjes? Of speelt uw rechter hand, zeker tijdens lange ritten, voor RDS door maar aan
het zenderwieltje te blijven draaien om iets van uw gading vast te houden? Je kunt natuurlijk cd-wisselaars
onder de voorstoelen wegmoffelen, onder het dashboard, achterin de auto en hopen dat het niet
nat wordt en u de kabels ervoor makkelijk door de auto heen kunt boren maar… u kunt ook wat
draadlozer en veelzijdiger gaan! Met de iPod van Apple! ’t Is een beetje een hype, zo’n
computerharddisk met batterij in een glossy verpakking, nauwelijks groter dan een mobiele
telefoon. Maar het schijfje van binnen kan, afhankelijk van de gekozen versie, tussen de 10 en
40 gigabytes opslaan. Dat is wat er in een normale PC zit! Afijn, door allerlei handelingen
kunt u uw cd-collectie op dat ding kwijt (ga uit van ca. 1.000 cd’s op de 40 gigabyte versie,
dat is pas een walkman). En nu komt het: klik er een iTrip (what’s in the name) op en u
kunt de muziek van uw iPod door de ether zenden! Kies gewoon een frequentie op de
iPod, de iTrip begint te zenden en op uw fraaie Continental of Edison luistert u naar uren
eigen muziek! En in de file kunnen de buurauto’s ook op uw ‘zender’ afstemmen. Twee
kanttekeningen: als eerste mag u in Nederland in ieder geval niet zelf zenden dus met
dit apparaat (de iTrip) bent u niet alleen weg- maar ook zendpiraat en als tweede, het
ding (de iPod) is stevig aan de prijs: reken op minimaal 300 tot 400 euro met wat
toeters en bellen voor de kleinste uitvoering. Maar u kunt hem ook thuis op de
stereo aansluiten of met dopjes in het oor op het strand of tijdens het skaten
uitluisteren…

Foei! Wederom is SublieM té laat. Maar ook dit keer niet zonder reden, lees ons excuus
maar achterin de Snelle Mededelingen. Maar desalniettemin een fraai exemplaar met
inhoudelijk sterke artikelen van uiteenlopende schrijvers: dat laatste is zeer positief te
noemen, slechts Theo (immer hulde) heeft twee artikelen geschreven. Veel leesplezier in
de nog resterende vakantietijd.
Evenementen...........................................................................................................................2
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Inhoud.....................................................................................................................................7
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Door Warner Schuring
Schroot Man! - Relaas van een eigenwijze hobbyist – 7b....................................................19
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707: Van leasebak tot Diva - 3. De divan van de Diva: een gewaagde optie.......................21
Door Peter Pijlman
Historisch rallyrijden - Uitrijden is belangrijker dan winnen.............................................32
Door Gies Aalberts
Mijn Spaanse Sa Majesté - Het vervolg van het project SM 00SB1316..............................35
Door Harry Meek
Sfumato e Miracoloso - Internationale Citroën SM meeting in Genua..............................39
Door Peter Snoeker
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Door Roland van der Spek
Extra service - En er was licht (en de keurmeester zag dat het goed was)..........................44
Door Joris Bogaard
De A1 met de A12 verbonden per SM.................................................................................46
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Op de cover een zoekplaatje: Gies Aalberts schoot deze kunstzinnige foto. Op de
middenpagina, eerlijk is eerlijk, bij gebrek aan beter, wederom een foto die genomen is
tijdens de ‘kalendersessie’, nu van een SM tête-à-tête. We vroegen ons op de redactie af
welke kleur dit zou kunnen opleveren...
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Van de voorzitter
Als ik dit schrijf is het nog voorjaar. Als u het leest is het waarschijnlijk net zomer. Veel verschil zal dat overigens niet maken. Beide
seizoenen zijn van ons, of beter gezegd: van onze SM’s! Misschien is
het verbeelding, maar de motor heeft de choke niet meer nodig (en
dat is plezierig, want mijn chokekabel is gebroken), hij loopt beter,
maakt een mooier geluid en de vering is soepeler, vooral voor
diegenen, die onze geslaagde voorjaarsmeeting in Soesterberg
bezochten. In de gastvrije vestiging van Chyparse hebben Arjo, Rens
maar ook Joris zich het laplazarus gewerkt om tientallen veerbollen
te demonteren, te vullen en weer te monteren. Geheel belangeloos, hoewel Chyparse ook
een verdacht groot aantal nieuwe bollen stond uit te leveren. Wél tegen gereduceerd tarief
natuurlijk.
COLOFON

Eindredactie & vormgeving:
Roland van der Spek
e-mail: rspek@indoss.nl

Technische rubrieken:
Peter Derks
e-mail: peter.derks@free.fr

Productie:
Drukkerij Meerpaal Tiel

Website:
www.citroensmclub.nl

Verschijning volgend nummer:
september 2004

De keerzijde van de technische verwennerij en het voortreffelijke rijgedrag dat daaruit
volgt, plofte wel weer enkele keren op de deurmat: snelheidsovertredingen! Niet met
gigantische overschrijdingen (we blijven veilig rijden), maar het loopt toch aardig op.
Toch maar de snelweg even mijden.
In uw bestuur intussen loopt alles op rolletjes, al houden we voor Jan-Tjerk automatisch
nog steeds een stoel vrij. Maar hij is en blijft weg. Schijnt ook verliefd te zijn. Logisch
natuurlijk, het bestuurslidmaatschap is de beste medicijn tegen amoureuze escapades.
Gevaarlijk is het wel, want voor de minder oplettende lezertjes breng ik nog even in
herinnering, dat ik een sterk tegenstander ben van het er op na houden van én een
partner én een SM. Eén van beide komt tekort, meldde ik u eens, tenzij het een Française
betreft. In dat verband: hoe zou het Peter Pijlman vergaan, die dacht ik voor dat doel naar
Frankrijk vertrok? Hij heeft wel een SM gevonden, zoals wij konden lezen. Het toeval wil,
dat inmiddels nog twee bestuursleden het liefdespad hebben gekozen. Eén van hen heeft
bovendien een SM, dus dat wordt lachen. De ander is zo verstandig geweest voor een
Saab cabrio te kiezen. Ik weet niet of de Saab ná de vriendin kwam of de vriendin juist
door de Saab werd gestrikt, maar dat horen we nog wel (na de cabrio maar niet door –
red.). Bereid u maar vast voor op enkele trouwpartijen in en met een stoet SM’s en
aansluitende festiviteiten. Ik hou u op de hoogte.
Hoe deze SublieM eruitziet, weet ik natuurlijk niet, maar het is wel weer de hoogste tijd u
te vragen om kopij in te sturen. Reisverslagen, onderhoudstips, technische uiteenzettingen en vooral foto’s zijn hard nodig om u als lid dit prachtige clubblad te kunnen blijven
leveren. We moeten ons realiseren, dat noch Citroën, noch de SM zelf voor nieuwe
informatie kunnen zorgen. Onze auto is bijna dertig jaar uit productie en alleen de
klassiekertijdschriften besteden nog wel eens aandacht aan de SM. Het SM-archief is dus
een “dood archief”. Nieuwe informatie moet van onszelf komen. De kennis en de ervaringen van de eigenaren zijn dus een voorwaarde voor het kunnen produceren van een
clubblad.

Oplage:
200 exemplaren

Wilt u de komende maanden eens een paar foto’s opsturen en eventueel een stukje
schrijven over uw belevenissen, ergernissen, etc. rond het hebben en rijden van een SM?
Uw medeleden, uw redactie en uw bestuur zullen zich er mee amuseren. Je kunt tenslotte
niet de hele dag in je SM zitten. Intussen: prettige vakantie, leuke ritten en tot één of meer
van de komende meetings.
Namens het bestuur,
Paul Paymans
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Is het zweven of stuiteren met uw bollen?

Door Ruut Evers
De Diva brengt ons met behulp van haar
oliepneumatische vering op een comfortabele manier
over ’s lands wegen naar de plaats van bestemming.
Maar zoals alles en iedereen in het leven heeft ook dit
ingenieuze veersysteem wel eens wat aandacht en
onderhoud nodig, zeker wanneer het “zweven” is
overgegaan in stuiteren. En dat is bij uitstek iets voor
Chyparse.
Vandaar dat de club de firma Chyparse bereid
had gevonden om tijdens dit evenement de
mogelijkheid te bieden om de veerbollen eens

___
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kritisch te laten bekijken. Citroën Hydraulique
Parts Service, afgekort Chyparse heeft alle
middelen in huis om deze veerbollen te kunnen
testen, vullen of vervangen. Bovendien leveren zij
nog andere onderdelen voor onze SM en andere
autotypes van Citroën, voornamelijk ID en DS.
Een drukte van belang
Onder ruime belangstelling werd het welkomstwoord door onze voorzitter uitgesproken.
Jammer dat de bedrijfsleiding van Chyparse niet
in de gelegenheid was om een bedrijfspresentatie
te verzorgen. Een ieder die in aanmerking wilde
komen voor het testen van de veerbollen, kon zich

Door Joyce van Ballegooij
Het was een mooie dag.
Op een zaterdag er was een meeting
Van de sm club er waren veel sm,s.
Er stond ook een sm op de brug.
Ze waren hem aan het testen .
Er waren ook broodjes Er waren ook stokbroodjes,
Een het leukste vond ik dat je spulletjes kon kopen.
Boekjes van autootjes een nog veel meer .
Maar het mooiste vond ik de sm,s
Ome michel was er ook.
En mensen van de sm club.
Het was een mooie dag maar,
Jammer dat het voorbij is .
Groetjes Joyce (11 jaar)

wordt waardoor onze voiture gaat “stuiteren”.
Maar ik ga niet te zeer in detail want dan kom ik
in het vaarwater van onze “technische” schrijvers.
De rit
Gedurende deze veerbollenactie was er voldoende
gelegenheid om het Chyparse-assortiment in de

Voorjaarsevenement 2004

opgeven bij een van de bestuursleden. Al snel
werd duidelijk dat onze twee clubleden Arjo de
Jong (de SM dokter uit Benthuizen) en zijn
compaan Rens Wolters, die zich deze dag ter
beschikking hadden gesteld om de praktische
uitvoering te verzorgen van deze veerbollendemonteer-test-vul/vervang-actie, alle zeilen
moesten bijzetten om
aan het eind van de
dag iedereen weer
met een verende SM
naar huis te kunnen
laten gaan.
Hoe zat het ook
alweer?
Even terzijde: de
veerbollen bevatten
stikstofgas, dit zorgt
uiteindelijk voor het
in- en uitveren. Een
membraan in de
veerbol zorgt voor
de scheiding van dit
gas en de
hydrauliekolie,
alleen jammer dat dit
membraan niet 100%
gasdicht is zodat dus
na verloop van tijd
de gasdruk te laag
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Bollendokters Arjo en Rens

winkel te aanschouwen en kopen, waar dan ook
regelmatig gebruik van werd gemaakt.
Na de lunch kon men gebruik maken van de
uitnodiging om een rondrit te maken over de
Utrechtse heuvelrug aan de hand van een routebeschrijving die door Theo was uitgestippeld.
Ikzelf kreeg gezelschap van een ander clublid
(sorry, naam vergeten) zodat de navigatie geen
probleem zou moeten zijn, maar het blijkt dan dat
niet de mooie route alle aandacht krijgt maar de
persoonlijke ervaringen met onze Diva en alles
wat hier mee samengaat! Maar met af en toe een
verkeerde afslag of een snelle stuurcorrectie zijn
we toch weer bij Chyparse geëindigd.

Vernuft om de druk te meten...

Arjo en Rens waren net klaar met de laatste
veerbollen demonteer-test-vul/vervang-monteer
klus. Onder het genot van een Frans wijntje of
ander drankje en een stukje kaas richtte
Paul een woord van dank naar onze twee bollenmonteurs en naar de eigenaren van Chyparse
voor het ter beschikking stellen van de werkplaats
en de apparatuur. De terugreis kon menigeen nu
met een perfect “zwevende” SM aanvaarden.
en om de bollen op druk te brengen...
Met dank aan de spontane bijdrage van Joyce (zie
kader op de vorige pagina).

___
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Over de SM en zijn speciale kleppen
Door Peter Derks
Over de kleppen van de Maserati-motoren van de SM’s
is al veel geschreven, en dan met name over de
uitlaatkleppen. Ook krijg ik regelmatig vragen over de
kleppen en de staat van motoren, waarop meestal
hetzelfde antwoord volgt: ik kan niet in uw motor
kijken dus is het moeilijk wat te zeggen. We kennen
echter allemaal de verhalen over geruïneerde motoren
en ik moet helaas zeggen dat er nogal wat bij zijn die de
waarheid vormen...

SMart Talk

Toen ik dan ook recentelijk een motor in handen
kreeg waar minder dan 15.000 kilometer geleden
nog nieuwe uitlaatkleppen ingezet waren, heb ik
dan ook maar eens goed naar die kleppen gekeken. Er zaten nog vrijwel nieuw uitziende uitlaatkleppen in en dat waren kleppen van het originele
type met natriumvulling. Die kleppen kwamen
dus uit de voorraad met originele kleppen die
waarschijnlijk eind jaren zeventig geproduceerd
zijn.
Over de natriumgevulde kleppen
In de zestigerjaren, en daar praten we over bij de
ontwikkeling van de SM-motor, want het Maserati
projectnummer 114 is uitgegeven als project 115
dat resulteerde in de Ghibli die in 1967 voor het
eerst geproduceerd werd, doken ze als eerste op.
Bij Maserati was het Alfieri die de technische
leiding had en zijn verworven kennis met Formule 1 racemotoren van eind jaren vijftig gebruikte hij in de productie van Maserati. In
principe kwam dat op het volgende neer: hoe
krijg ik zoveel mogelijk lucht in een cylinder en zo
koel mogelijk, zodat ik zoveel mogelijk benzine
kan gebruiken voor verbranding. Dat is de basis
van veel vermogen. Zo recht mogelijke inlaatkanalen die leiden naar een zo groot mogelijk
aantal kleppen die flink opengaan: dat is de
oplossing. Maar het moet ook nog goed rijdbaar
en heel blijven, dat wil zeggen dat zo’n motor ook
stationair kan lopen (niet nodig voor een echte
racer), een redelijk verbruik heeft en toch wel zo’n
100.000 kilometer meekan.
Ja, en?
Wat hebben die natriumgekoelde uitlaatkleppen
er nou mee te maken, vraagt u zich af? Kijken we
even in de motor dan zien we dat de hete
verbrandingsgassen langs de uitlaatkleppen
stromen, waardoor die uitlaatkleppen het heetste
punt in de verbrandingskamer worden. De
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uitlaatkleppen worden gekoeld door warmte af te
voeren naar de cylinderkop, ten eerste via de
zitting en ten tweede via de klepsteel. Via de
klepsteel wordt de warmte afgevoerd door die
vanaf de kop via de klepsteel naar de klepgeleider
af te voeren. Als je nu de klepsteel dikker maakt,
is er meer oppervlakte om over te dragen, en als je
dan nog de klepsteel hol maakt, wordt hij lichter,
en als je dan die holte met
natrium vult dan heb je
een shaker die de warmte
van de kop naar boven in
de steel overdraagt.
Natrium is licht (net iets
lichter dan water), als het
koud is vast wordt,
vloeibaar bij 97,5 graden
en gasvormig bij 782,5
graden, en het brengt
goed warmte over. Een
ideaal koelmateriaal (wie
herinnert zich nog de
natriumgekoelde snelle
kweekreactor) en dat wist
men in de jaren zestig
ook. Dus maakte men
kleppen met holle stelen
die met natrium gevuld
werden. Tot zover alles
logisch, maar nu komt het
aan op de details…
Hoe maakte men die
holle kleppen?
Bij de kleppen van de
C114 motor maakte men
de kleppen in twee delen:
koppen en stelen. Die
werden ongeveer twee
centimeter van de kop aan
elkaar gelast. Dat is
duidelijk zichtbaar op de
foto, je ziet daar een lichte
verkleuring. Ik had
gedacht dat men de stelen
van boven zou inboren om
daarop een deksel te
lassen maar blijkbaar was
het beter om de klepkoppen van ander
materiaal te maken dan de
stelen. Maar in ieder geval
is dit de methode die
gevolgd is.

Wat is het probleem van de gebroken kleppen?
Ik heb al eens gezegd dat de Maserati-motoren
gemaakt werden voor zo’n 100.000 kilometer. Dat
zo’n motor 10 jaar stil zou staan om daarna weer
opgewekt te worden, daar werd natuurlijk geen
rekening mee gehouden want aan klassiekers
dacht men toen nog niet, en trouwens, de gebruikers zouden de beperkingen wel begrijpen. Want
wat gebeurt er na vele
jaren? Eigenlijk moeten
we dan terug naar de
produktie van de kleppen. Bij het lassen wordt
het materiaal heet
gemaakt en dat zorgt
voor een materiaalverandering, maar dat is
voor de specialisten. Wat
we als gevolg daarvan
zien bij oudere uitlaatkleppen is put-corrosie,
dat wil zeggen kleine
putjes met een doorsnede
van minder dan een
millimeter en een diepte
van zo’n halve millimeter. Dat maakt de kleppen dan natuurlijk
minder sterk! Ik heb een
aantal gebroken kleppen
van een paar motoren
bekeken en gezien dat ze
allemaal op vrijwel
dezelfde plaats breken: in
de buurt van of op de
lasnaad. Als we dan met
een goed vergrootglas de
breuk bekijken dan zien
we dat het metaal rond
de breuk bros is, terwijl
het staal van de kleppen
helemaal niet bros is en
ook niet hoort te zijn. De
enige conclusie is dan
ook dat het lassen van de
klepkoppen op de stelen
hiervan de oorzaak is. We
kennen nu dan ook de
zwakke plek van de
natriumgevulde kleppen.
Maar is dat de enige
oorzaak? En wanneer
loopt uw SM gevaar?

Moeten we nu geen natriumgevulde kleppen
meer gebruiken?
Dus waar zitten de risico’s
Wat weten we: als een SM-motor langere tijd niet
gebruikt wordt en al heel wat kilometers gemaakt
heeft en hij wordt dan eens flink op de staart
getrapt, dán gebeuren er regelmatig ongelukken.
Ook een motor met veel kilometers achter de
kiezen heeft meer risico. Dan is er nog het verhaal
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Links een gebruikte uitlaatklep met holle steel, rechts
een nieuwe uitlaatklep met volle steel

van de kettingen: te slappe of versleten
kettingen zouden de oorzaak zijn. Als ik
de kleppen bekijk dan lijkt dat niet
logisch maar wat we wel weten: als de
kettingen van een SM niet in goede staat
zijn of te slap staan afgesteld (door gebrek
aan onderhoud of vervanging) dan
kunnen de nokkenassen wat meer dan
gewenst bewegen wat weer tot gevolg
heeft dat de kleppen harder op de
zittingen klappen. Teveel klappen bij een
te hoog toerental en “klak”, je hebt een
gebroken kop. Maar het ergste is als de
kettingen zo slap staan dat de in- en
uitlaatkleppen elkaar kunnen raken of dat
een klep een zuiger raakt. Er zit namelijk
niet veel ruimte, misschien een paar
millimeter, tussen de klep en zuiger en
tussen de kleppen. Als dat gebeurt dan is
er of een klep krom of er breekt een klep
af met alle gevolgen van dien. Ik heb eens
een paar uitlaatkleppen geprobeerd te
buigen en dat bleek echt onmogelijk bij
gewone temperaturen. Maar als je die
kleppen in een bankschroef zet, is soms
een licht klopje met een hamer aan de
zijkant van de kop voldoende om de kop
te laten breken. Wat is “ter lering ende
vermaek” de les hieruit? Oude natriumgevulde uitlaatkleppen kunnen breken.
Lange tijd stilstaan is zeker van invloed in
negatieve zin. Slecht afgestelde of versleten of niet goed gespannen kettingen hebben een
grote invloed op de klepbreuk.
Uitlaatkleppen vervangen?
Ten eerste is het moeilijk om de uitlaatkleppen te
controleren zonder de koppen van de motor te
halen. De inlaatkleppen kun je bekijken als je de
inlaatspruitstukken met de carburateurs of de
aanzuigbuizen verwijdert. Om de uitlaatkleppen
te bekijken moet je op z’n minst de uitlaatspruitstukken demonteren, een vervelend werkje met
de motor ingebouwd. Als u dat wel kunt of laten
doen of alleen de onderste spruitstukken kunt
demonteren en dan met een endoscoop kijken of
de klepstelen niet gaaf zijn, dan weet u genoeg.
Gebruiken we nog natriumgevulde kleppen? Ik
zou zeggen liever niet, want de klepmaterialen
van tegenwoordig zijn beter dan vroeger en alleen
als u echt gaat racen heeft u baat bij de natriumgekoelde kleppen. Als uw motor een paar jaar
geleden nog voorzien is van natriumgevulde
kleppen dan hoeft u niet meteen te vervangen
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want met nieuwe natriumgevulde kleppen heeft u
waarschijnlijk de eerste 50.000 kilometer en bij
regelmatig gebruik geen risico. Hoe vermijd ik
risico als ik nog natriumkleppen heb? Zorg u dat
uw kettingen goed afgesteld zijn, met de spanner
op 20 Nm of 2 Mkg, vervang de kettingen volgens
voorschrift om de 30.000 kilometer en blijf onder
de 5.000 toeren.
Conclusie en advies
Weet u niets of weinig van uw motor dan weet u
nu wat het risico kan zijn, dus als u in de winter
tijd heeft om de koppen te demonteren en de
kleppen te controleren, of de kleppen te laten
vervangen door een specialist dan heeft u nu de
elementen om te beslissen.
Zoals gezegd: ik kan niet in uw motor kijken en
dus ook niet zeggen hoeveel risico u loopt maar
zoals ze zeggen: een gewaarschuwd mens telt
voor twee, en een gebroken klep ook, want die
leidt meestal tot een gat in de zuiger en als gevolg
daarvan een gat in uw portemonnaie.

1 en 2 mei 2004: 10 jaar CitroMobile
Door Theo van der Burg
Al weer 10 jaar CitroMobile. Wat gaat de tijd snel. Ik
weet nog goed dat ik in 1995 voor het eerst op
CitroMobile rondliep. Nog maar pas anderhalve maand
in het bezit van mijn eerste auto, een DS, en ik viel al
direct met m’n neus in de boter. Een luilekkerland voor
de Citroënliefhebbers. En dat zijn er heel wat, zou in de
jaren erna blijken. Hoewel… dit jaar viel het aantal
bezoekers tegen.
Zoals elk jaar is er een speciaal thema dat gepresenteerd wordt. Als u zich afvraagt welke thema’s
we de afgelopen jaren hebben gezien, dan volgt
hier een geheugensteuntje:
1995: Citroën: van 1919 tot heden,
1996: Citroën in de sport,
1997: Citroën in de kunst,
1998: Citroën en de techniek,
1999: Citroën: Mode en kleur,
2000: Citroën en de toekomst,
2001: Vakantie en vrije tijd,
2002: Citroën in de reclame,
2003: Citroën Sportief,
2004: 10 jaar CitroMobile.
Pas in 1997 (de derde editie) leverde de Citroën
SM Club Nederland voor het eerst een bijdrage in
de vorm van een clubpresentatie. En wat voor één!
Tientallen SM’s uit binnen- en buitenland stonden
netjes in lange rijen geparkeerd op de speciaal
gereserveerde parkeerplaats. CitroMobile vormde
toen de afsluiting van de door onze club georganiseerde internationale meeting SMart ’97. We
hebben inmiddels al weer een internationale
meeting in ons land georganiseerd: wederom, wat
gaat de tijd snel.
Zo ook zaterdag 1 mei. ’s Ochtends om half negen
stond ik in de toen nog korte rij te wachten om op
het terrein van de Veemarkthallen te worden
toegelaten. In de rij naast mij stond de bruine SM
van Paul Paymans. Puur toeval, dit was geen
afgesproken werk. Even kwam bij mij de gedachte
op dat deze SM hem nu al verder had gebracht
dan de vorig jaar zo jammerlijk voor de voordeur
uitgebrande blauwe SM. Ook nu zat zoon Tim aan
het stuur. Afijn, snel vergeten maar. We moesten
nog het nodige doen voordat de poort voor de
toeschouwers zou worden geopend: de clubstand
moest nog worden ingericht. Dit jaar was de
opstelling van de clubstands anders dan vorige
jaren. De gebruikelijke cirkel was vervangen door

eilandjes van 4 clubstands per eiland. In ons
eilandje zat bijvoorbeeld de Citroën ID/DS club.
Naast al deze eilandjes stonden de auto’s opgesteld van de clubs die deelnamen aan de themapresentatie. Alleen Citroëns die minstens 10 jaar
lang in productie zijn geweest mochten meedoen.
Dus geen SM. Maar wat deden die Axel en LN
dan daar, zal de oplettende toeschouwer zich
hebben afgevraagd. Tja, dat is mij ook niet
duidelijk geworden. Een gemiste kans voor onze
club, want hoe meer aandacht voor Sa Majesté des
te beter. Ik beloof u dat we volgend jaar beter voor
de dag zullen komen. En mocht u ideeën hebben,
schroom niet om het ons te laten weten.
Zoals altijd maak ik vòòr 10 uur snel een rondje
over het binnenterrein om te zien of er wat van
mijn gading bij is. Dit jaar kon ik zelfs een clublid
helpen om een redelijke prijs te bepalen voor een
zeldzaam onderdeel van de SM. Ik hoop dat hij
goede zaken heeft gedaan. Tijdens het rondje
kwam ik al een aantal bekende clubleden tegen
die dezelfde gewoonte hebben om er vroeg bij te
zijn. Hé, jij zou toch op zondag komen? Een brede
glimlach zei mij al genoeg. De aangesproken
persoon had zich niet kunnen bedwingen en de
aantrekkingskracht van deze beurs niet kunnen
weerstaan. Inmiddels was het de hoogste tijd om
achter de tafel van de clubstand plaats te nemen.
Wat doe je daar zoal, zult u zich misschien
afvragen. Bezoekers die nog geen lid zijn, maar
wel overwegen om een SM te kopen, van een
nuttig advies voorzien: bezint eer ge begint.
Bezoekers die lid willen worden van onze club
doorverwijzen naar de aanmeldingsmogelijkheid
via onze website. Clubleden begroeten die onze
stand gebruiken om even tot rust te komen en een
praatje te maken. Eén bracht zelfs zijn nieuwe
vriendin mee om haar te introduceren. Een betere
gelegenheid dan CitroMobile is daar eigenlijk niet
voor. Ze kwam mij op het eerste gezicht al bekend
voor en dat bleek ook te kloppen: een bekend
gezicht van de TV. En dan na CitroMobile samen
naar de internationale meeting in Italië. Ik ben
benieuwd naar haar eerste ervaringen met de
Citroën SM evenementen. Daar kan een mooi
verhaal in zitten…
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Oldtimers in het Noorden
Door Warner Schuring
Tijdens de paasdagen was er de tweejaarlijkse
oldtimerbeurs in het Martiniplaza in Groningen.
Clublid Warner Schuring, die ook het fraaie bronzen
SM-model (zie de vorige SublieM) heeft gemaakt,
stelde zijn auto ter beschikking.

Ook daar kent men de SM

Tijdens de paasdagen geven diverse clubs en
particulieren acte de presence met hun oldtimers
en daaraan gerelateerde zaken als onderdelen,
boeken, miniaturen, etc. De opzet van de beurs
was dit jaar weer groter dan twee jaar geleden
hetgeen het succes van deze beurs toch wel
enigszins aangeeft.
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Oldtimer na oldtimer na oldtimer
Twee grote hallen vol met oldtimers, gewoon
tentoongesteld maar ook ter verkoop, kriskras
door elkaar opgesteld. Het kopend publiek liet het
echter behoorlijk afweten maar aan belangstelling
ontbrak het zeker niet! Hoewel mijn SM niet de
mooiste plek had gekregen, hierover heb je helaas
zelf geen zeggenschap, was de animo voor haar
groot, waarschijnlijk ook omdat het
de enige SM op de
hele beurs was.
Dat is die auto
van... euh...
Veel mensen
herkennen de auto
natuurlijk als de
auto van Cruijffie
zoals ie vaak
liefkozend in de
volksmond wordt
genoemd en een
aantal al wat
oudere mensen gaf
aan de auto nog te
kennen uit hun
werkzame tijd als
monteur of
garagist. En ja, dan
komen de verhalen
uiteraard helemaal
los… De SM
kunnen ze zich nog
dondersgoed voor
de geest halen, een
‘moeilijke’ auto om

aan te sleutelen. Hoewel Noorderlingen toch de
naam hebben erg direct te kunnen communiceren,
geven dergelijke in bedekte termen geplaatste
opmerkingen toch aan dat er altijd bewondering
voor de auto is blijven bestaan. De techniek hè…
Meer SM’s
’t Is leuk om er als enige SM-bezitter te staan maar
eigenlijk zouden we als club wat groter voor de
dag moeten komen. Dus wie weet over twee jaar,
op een fraaiere plek in de hal en met meer SM’s
(Gert-Jaap, dat haal je wel toch? – red.)? Zo kan
onze fraaie Diva wellicht enig tegenwicht bieden
aan de grote aantallen Amerikanen, Mercedessen
en Porsches. We zullen u over bijna twee jaar,
ruim voor de paasdagen, tijdig berichten en
mogelijk heeft u zin in een fraaie rit naar het
mooie Noorden…

Schroot Man!
Door Gert-Jaap Span
Langzaam maar zeker nadert
de Diva van Gert-Jaap haar
voltooiing, we hebben
inmiddels al acht (!) keer een
boeiend verhaal kunnen
lezen omtrent de restauratie
van zijn SM. En dat het
grondig en goed gebeurt,
mag iedereen duidelijk zijn.
Lees erover in deel 7b…
Van kaal tot praal
Hier is ze dan.
Zoals beloofd.

Tijdens de hele spuitsessie heb ik een aantal keren
contact gehad, uit nieuwsgierigheid wat er al
gedaan was en of ik een keer kon komen kijken.
Toen de auto in de zinkepoxy stond, ben ik een keer
langs geweest, gewoon leuk om te zien hoe de
veranderingen plaatsvinden. Alles ging goed, totdat
ik het bericht kreeg om even terug te bellen. Wat
bleek, de voorruit had de demontagesessie niet
overleefd. Hoe er ook getracht was om het rubber op
te weken met de draad die er doorheen loopt, het
ging niet. Gelukkig kon hij aan een vervangende
groengetinte voorruit komen. Na kort overleg met
clubleden is besloten om de nieuwe ruit door hem te
laten leveren, garantie, goed geregeld. De ruit is
uiteindelijk nieuw door hem geplaatst en daar zijn
de sierlijsten van de voorruit direct bij mee geplakt,
heb ik daar tenminste geen zorgen over en ben ik
zeker dat het professioneel gedaan is. Gezien het feit
dat er aan de achterklep geen roest zat en ik de
garantie kreeg dat je geen afplakrand zou zien na
het spuiten is er besloten om de achterruit te laten
zitten. Je kunt het lot ook tarten uiteindelijk.

En dan weer een telefoontje… De kleur was aangemaakt en de binnenzijde van de motorkap was
gespoten en of ik kon komen kijken of dit goed was.
Reeds aan de telefoon hoorde ik al twijfel over wat
de lakleverancier had gemaakt, hij twijfelde ook
maar we (mijn vriendin ging ook mee) moesten
maar eens komen kijken. Zoals we allemaal al
dachten, misschien Brun scarabée maar met een veel
te sterke rode gloed er doorheen. Voor de duidelijkheid, het originele kleurnummer was eerst door de
leverancier omgezet naar de moderne kleurcodering, iets wat ik nooit vertrouw aangezien verschillende tinten dan op een hoop gegooid worden.
Afgesproken werd dat er een nieuw lakmonster
gemaakt zou worden want ook een leverancier kan
zich vergissen. Nou en die had zich vergist! De
tweede keer kijken gaf al een heel andere kleur die
goed in de buurt kwam van de kleur die ik als
origineel beoordeelde op de kofferklep. Toch
twijfelde ik nog en dat zag Koos Tiggelaar ook. En
dus wilde hij het eens bij een andere leverancier
proberen. Deze bleek de kleur wel te kunnen maken
volgens de originele code. Bij het derde bezoek om
de goede kleur te bepalen kreeg ik drie kleurstalen
te zien met de vraag welke de mooiste kleur was. De
keuze was eenvoudig en gelukkig de enige echte
Brun scarabée.

Relaas van een eigenwijze hobbyist – 7b

Wat kan ik er nog van zeggen. Over het eindresultaat ben ik heel tevreden. En dat is het wel. Valt er
dan niets te vermelden? Op zich weinig. Ik bedoel,
ik breng mijn SM weg met krassen en deukjes en
krijg een mooi gespoten SM weer terug. En dat alles
zonder bloed, zweet en tranen, geen spannende
verhalen wat ik allemaal heb meegemaakt tijdens
het kaal maken, strak maken en spuiten. Ik heb het
tenslotte niet zelf gedaan en ik kan er dus maar
weinig over melden.

De kleur en kwaliteit zijn mooi bevonden, niet alleen
door mij maar ook door een clublid en diens vrouw
die zelf een SM willen laten spuiten. Hem heb ik op
zijn verzoek een keer meegenomen naar het
restauratiebedrijfje en hij is er enthousiast vandaan
gekomen. Dat betekent wat voor zijn toekomst.
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Tja, en nu staat ze dus weer in de loods,
Nu komt het weer op mij aan, Ik heb er
zin in. Maar ik ben zo bang voor dat
eerste krasje, dat krasje dat je pas opvalt
na vier weken omdat je niet gemerkt hebt
dat je ergens tegenaan gekomen bent. Een
geruststelling heb ik in ieder geval. Koos
Tiggelaar kent dit verschijnsel waarschijnlijk, er gaat altijd wel iets mis bij het
opbouwproces. Vandaar dat hij op het
laatste moment nog meldde dat als er
krassen zouden ontstaan, ik er niets aan
mocht doen, gewoon laten zitten. Alles
wat ik moet doen is als de auto klaar is
weer bij hem langskomen. Dan polijst hij
de auto nog even helemaal na zodat er
niets meer te zien is, part of the deal,
gratis, dat is de kwaliteit die hij wil
leveren. Een tevreden klant…
To be continued…
PS: Uiteraard geldt ook nu weer, heb je
commentaar, nuttige tips of iets anders,
het e-mail adres is gjspan@hotmail.com
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707: Van leasebak tot Diva
Van uw Frans/Amerikaanse correspondent
Als je een SM rijdt, gaat er een wereld voor je open. En
tegelijkertijd een andere voor je dicht. Je moet keuzes
maken, want je kunt in dit korte leven nu eenmaal niet
alles. Als ik alle Citroën meetings die er in één jaar
zijn, zou willen bezoeken, heb ik meerdere levens nodig.
Ik maakte daarom de afgelopen maanden maar een
selectie. En ik heb niet met m´n Diva gereden. Waarom
niet?

Details
Enkele dagen later wilde de SM weer eens niet
starten, maar dit keer vond ik de oorzaak snel: de
minpool zat niet goed vast. Daarna was het leed
snel geleden. De Diva is kritisch en uiterst
gevoelig. Toen ik op een bepaal moment de
kofferdeksel opende, was de bodem drijfnat. In
Nederland was me dat ook al eens opgevallen,
maar Van der Laan vertelde me dat de kit van
mijn kofferruit verdroogd was en los begon te
laten. Bij de autospuiterij is de achterruit losgemaakt en van nieuwe kit voorzien. De klep is
weer – zoals het hoort – stijf en strak, maar de
lekkage is gebleven. Nu weet ik de oorzaak; ik
was vergeten de rubber strip die over de dakrand
aan de binnenzijde het einde van het hemeltje

Foto
Middenin de winter bleek het dak van m´n huis
niet tegen de hevige regen bestand. Expertise
bracht aan het licht dat de centrale balk behoorlijk
verrot was en dus hersteld moest worden. Zo ziet
u maar weer: niet alleen Citroëns rotten. Hout
ook… Het wemelt hier van de bouwvakkers dus
de reparatie liet niet lang op zich wachten. Ik heb
van de gelegenheid gebruik gemaakt en foto’s
gemaakt vanaf het dak. In de bak van de machine
waarmee een vrachtje nieuwe dakpannen opgetild werd, heb ik het erop gewaagd en me op de
nok van mijn huis geïnstalleerd. Wat een uitzicht
daar! Ik wou dat ik een derde verdieping had! De
fotosessie werd gecompleteerd met een foto van
mijn Diva van bovenaf. Wat een lijn heeft zo’n kar
toch!
Hagel en zon
‘s Winters kan het hier flink spoken. Op een
namiddag begon het plotseling te hagelen. Niet
gewoon, maar kippeneieren! De hele tuin was wit
- een zeldzaam verschijnsel hier - en ik vreesde
voor het dak en de motorkap van mijn SM die nog
maar kortgeleden was gespoten. Wat het precies is
geweest, weet ik niet, maar alleen mijn GSA X3
voor dagelijks gebruik vertoont allemaal kleine
deukjes. De SM bleef gespaard voor die ellende!
Laten we het maar houden op beschermengelen,
hoewel ik in het bestaan van zulke wezens
absoluut niet geloof. Toch heb je ze soms nodig.
Maar wat werkelijk essentieel in deze streek is, is
een garage. Mijn huis is fantastisch leuk maar een
garage zou het geheel werkelijk completeren.
Robert Opron heeft me aangeboden er een voor
mij te ontwerpen. Dat is inmiddels gebeurd, maar
de vergunning om te gaan bouwen is nog niet
afgegeven. Dat betekent dat de SM buiten zou
moeten overnachten en daar was ik niet blij mee.
En wat echter ernstiger is, is de blakerende zon,
die het interieur en de lak binnen een jaar zullen
verwoesten. Ik heb CX’en en GSA’s gezien, en ook
een tweetal SM’s waarvan het stuurwiel gereduceerd is tot een miezerig metalen buisje. ‘Manger
par le soleil’, zeggen ze hier met een opportunistisch geloof in de goedheid van deze koperen
ploert! Afijn, het heeft me genoopt tot een nieuw
soort verzamelwoede. Zodra ik een Citroën
tegenkom met een in goede staat verkerend

3. De divan van de Diva: een gewaagde optie

Crimineel
Als ik dit eerste deel schrijf is het winter. Dat wil
zeggen: af en toe een regendag en verder overdag
zon en ‘s avonds koel. Frankrijk is een prachtig
land, maar dat wist u al. Onlangs bezocht ik
Marseille, een echte haven- en industriestad met
veel criminaliteit. Van die criminaliteit mocht ik
even proeven toen ik mijn SM in een parkeergarage vlakbij het station parkeerde. Bij terugkomst
wilde ik via de parkeerautomaat betalen. Helaas,
ik had geen muntgeld bij me dus vroeg ik de
bewaker een biljet van vijftig euro te wisselen.
Geen probleem; de man liep met het biljet weg en
kwam terug met wisselgeld van, jawel, tien euro.
´Krimmeneel´ dacht ik nog, maar toen ik zei dat ik
hem een biljet van vijftig euro had gegeven en niet
van tien, ontkende hij dat in alle toonaarden. Ik
kon naar m´n veertig euro fluiten. Ik begon te
koken en schold, geheel tegen m’n natuur in
(dacht ik…), de man voor rotte vis uit, maar het
hielp geen sier. Binnen de kortste keren werd ik
omringd door vier mannetjes extra en ik koos
eieren voor m’n geld. Tja, ook dat is Frankrijk. De
eieren zijn hier duur. Oftewel: de vis wordt duur
betaald. Wat u wilt.

markeert, aan te brengen. De Diva wil graag
compleet zijn en netjes afgewerkt worden. Bij haar
conceptie is over alles nagedacht, zou je denken.
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stuurwiel, demonteer ik dat en sla het op. Zo
raakt m’n huis inmiddels weer aardig vol, en dan
te bedenken dat ik bij mijn vertrek naar Frankrijk
een grote hoeveelheid reserveonderdelen heb
weggegeven.
Avignon
De Franse SM Club neemt elk jaar deel aan een
expositie in Avignon, een klein uurtje rijden hier
vandaan. Ditmaal beschikte men niet over een
fraaie SM voor de stand in de Expohal. Dus deed
men een beroep op de in deze regio wonende
Nederlanders. Jacques Hackenberg heeft zijn
fraaie rode SM cabrio beschikbaar gesteld en Peter
Derks en ik hebben een dag lang (!) de stand
bemand. Wat me is opgevallen, is dat er telkens
weer Fransen langskwamen die een SM hadden
en om reparatieadviezen vroegen alsof hier
niemand is te vinden die ervaring heeft met de
restauratie van deze Super Franse voiture. En wat
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werkelijk aardig was om te ontdekken, is dat er
hier binnen een straal van amper 20 kilometer vier
SM-eigenaren wonen. Zo woont er een exCitroënmedewerker in Goudargues, hier nauwelijks 10 kilometer vandaan, die zelf zijn SM heeft
gerestaureerd. Hij is wit, helemaal wit van buiten,
dus ook de lampenhouder die eigenlijk gris nacré
hoort te zijn, is bij hem wit. En het staat prachtig!
Heel modern en luxe. Het interieur is met blauwgrijze velours bekleed, werkelijk heel professioneel en precies volgens de normen van Citroën
gestikt, maar helaas dus een verkeerde stof. Maar
eerlijk is eerlijk: het staat heel chique! Jammer
genoeg kan ik nu nog geen foto laten zien, maar
de volgende keer zal ik er enkele maken. Per slot
van rekening is ons clubblad tegenwoordig
volledig in kleur.
Comfort
Ze, dat is mijn SM, staat nu veilig en droog in de

garage van Jacques
Hackenberg in Lussan.
Genereus aanbod, want ik
was vele weken op reis en
vreesde de af en toe opstekende hagelstormen, die soms
midden in de zomer dit
woeste land teisteren. De 707
rijdt nog steeds prima. In
ieder geval vliegt ze laag over
de weg met een comfort
waaraan een Boeing 747 niet
kan tippen. Hoe ik dat weet?
Onlangs liet ik me naar
Amerika vliegen voor een
bezoek aan New York en
Saratoga Springs, zo’n
driehonderd kilometer
noordelijk van New York. Daar rijd je als Jan
Modaal dus niet naartoe. In de Boeing voelde ik
me als vee. Je kunt je benen niet strekken, zeseneenhalf uur lang. Als je naar het toilet wilt moet je
je buurman wakker maken, die zich uit z´n zetel
moet wurmen om je erlangs te laten gaan. Vreselijk. Geef mij maar m’n SM: eigen deur, uitgang,
ze stopt wanneer je wilt (ook wel eens wanneer je
dat niet wilt, maar dat vergeet je snel als ze weer
rijdt).

mee gaan, in de drukte, het
lawaai, de kleuren, de
mensen, de reclames. Maar
daar gaat dit clubblad niet
over. Het gaat om de Citroëns
en speciaal de SM’s aldaar. Ik
ontmoette Kim Walter, een
docent industriële vormgeving, die dagelijks of op z´n
Vespa-scooter, of in z’n
schitterende originele AMI 8
Break door New York tuft.
Hij is een fervent liefhebber
van Oproncreaties en organiseerde samen met Roberto
Monteleone, Judith Reiter en
Bob Henri deze meeting die
werd bijgewoond door
Robert Opron en zijn echtgenote. Het logo van de
meeting was erg fraai opgesierd met een SM ‘en
profil’ en Opron werd menigmaal gevraagd de
draagtas met het logo te signeren (zie foto). De
goede man is geweldig onthaald en dat was een
plezier om mee te maken. Ik waande me soms in
illuster gezelschap. Maar dat lag toch echt aan
onze Amerikaanse gastheren, want Opron blijft
gewoon zichzelf.

Vijf keer zo duur
New York dus. Het jaarlijkse rendezvous van vier Noord-Amerikaanse
Citroënclubs. Een belevenis! Wat die
Canadezen en Amerikanen niet over
moeten hebben voor het rijdend
houden van hun Citroën! Maanden
wachten op onderdelen die ook nog
eens schrikbarend duur verkocht
worden door een paar Nederlanders
die daar wonen. Ik heb voor dat
laatste wel een beetje begrip want het
is een heel gedoe om onderdelen in te
kopen, te verzenden en af te leveren.
Maar soms gaan die prijzen me echt
wat te ver: vier, vijf keer zo duur als
in Frankrijk! À propos: een kopje
koffie op Fifth Avenue kostte zeven
dollar.
Illuster gezelschap
New-York dus. Wat een stad. Wat een
mensen en wat een gebouwen. Je
ontkomt er niet aan: je moet er wel in
lees verder op pagina 30
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Ingenieuze buitenspiegel
Ik zag fraaie SM’s. Staaltjes van Amerikaanse
smaak ook, zoals de wit-blauwe SM met een
waterdruppel die door de wind lijkt te worden
uitgerekt (zie foto op pagina 23). Ik zag twee
dames die hun eigen SM stonden schoon te
maken om niet alleen zélf te pronken maar ook
met hun lievelingsauto. En ik zag een ingenieuze
buitenspiegel. Een réchter wel te verstaan. Eéntje
die nu eens echt nuttig is. De Zwitsers maakten
ooit een spiegelbeeldige versie van de originele
koffieboon (lees: buitenspiegel) en verkochten
hem aan de Franse club alwaar menig Ollander er
eentje heeft aangeschaft. Op de plaats in de
rechter deur van de SM waaronder het plaatwerk
een moer is gelast om een buitenspiegel in te
monteren, heeft dit ding absoluut geen enkele zin.
Waarom niet? Omdat ze precies op de plek van de
stijl van het zogenaamde tochtraampje komt te
zitten. Déze Amerikaan heeft er wat op gevonden.
Misschien niet echt fraai, maar wel heel effectief.
(zie foto). Hij kan ze leveren…
Mexicaanse schone
Wat ik verder zag? Een honderdenvijftig Citroëns
(mind you!), waaronder een fraaie HY-bus! Ziet u
het vóór u? Die kar op een high-way? Je moet
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maar lef hebben. Afijn, je mag er maar zo´n
honderd kilometer per uur rijden dus… Veel
DS’sen en SM’s, slechts één GSA-break, één
Dyane, en een reeks van Eenden, toevallig bijna
allemaal geïmporteerd uit… jawel, Nederland. En
natuurlijk enkele CXA’s van André Poll. Deze
CX’en (er zouden er volgens Poll 3.500 van zijn
geproduceerd, wat me erg veel lijkt) zijn in matige

staat en worden nu soms peperduur aangeboden. En dan zag ik
natuurlijk bijgaand jeugdige
koppel van Mexicaanse komaf, met
hun fraaie Charleston Eend.
Lekker hoor. Een simpel autootje
voor een fraai uitgedoste dame. Ik
wacht op de eerste Nederlandse
boerin die zich naast haar SM
positioneert in Volendammer
kostuum. Dat zou pas eens een
passende klederdracht zijn! Welke
Nederlandse dame gaat dit voor ons doen?
Ferme ta Bouche
Terug in New-York. Alle meegezeulde boeken
waren vóór de officiële verkoopdag al gereserveerd en dus verkocht. Ik houd er niet echt van
om boeken te signeren; ze dragen per slot van
rekening als zodanig al mijn signatuur. Maar in
Saratoga Springs was het leuk. Ik voelde me net
een popster. Iedereen wil alles van je weten en
vraagt je het hemd van het lijf. Amerikanen, de
Amerikanen de ik heb ontmoet, waren uiterst
vriendelijk, zeer gastvrij en op één na allemaal
contra-Bush. Dat deed me goed. (permitteer ik me
hier te zeggen). Die ene, die ik maar niet verder
heb gesproken, zei: ‘We moeten dat land, Irak,
eerst maar even snel leegpompen en dan wegwezen’. Ik denk zomaar dat zijn zoon daar niet moet
bivakkeren… Maar die andere dame die mijn
dochter en mij heel vriendelijk een drie-uurswandeling aanraadde door New-York: ik ben haar
nog steeds dankbaar voor haar spontane hulp.
Dat is wat anders dan wat de Nederlandse
cameraman Ronald Kienhuis met zijn CXM (zie
zijn kenteken) meemaakte. Hij kreeg een officiële
waarschuwing van het New-Yorkse stadsdeel
waarin hij woont om de sticker ‘Bush must go!’
Van zijn auto te halen! Over democratie gesproken… In Frankrijk zeggen ze: Ferme ta Bouche!
En niemand die hen een reprimande geeft. Ach,
Fransen hebben natuurlijk óók boter op hun
hoofd.

daar stond mijn droom: een zwarte stretched limo
(een Lincoln). Mijn dochter vroeg de eigenaar of
ze foto’s van haar vader in die kar mocht maken.
Ik aarzelde, maar liet me overhalen plaats te
nemen achterin dat zwartlederen boudoir met een
stretched divan. Voor je dochter heb je veel over,
nietwaar? Alles zat er in, behalve een badkuip.
Daarna bood de chauffeur ons een ritje aan.
Tevoren had hij gezegd dat dat per uur zo’n 1.500
dollar kostte, dus ik wees als zuinige Ollander
direct zijn aanbod af. Maar het bleek een cadeautje van deze vriendelijke man. Hij had vandaag
genoeg klanten gehad om de rest van de week
niet meer te hoeven werken. Ruim een uur lieten
wij ons door Manhatten rijden en we kregen nog
een drankje in een café ook aangeboden. Ik was
volstrekt verkocht. Ik ben craqué. IK WIL ÓÓK
ZO´N KAR! Lijkt me fantastisch om me hier over
onze kronkelweggetjes te laten scheuren, lui
liggend op de divan van mijn Diva (een badkuip
hoef ik niet). Ik wil mijn SM om laten bouwen tot
een stretched SM. Géén simpele Opéra (sic), maar
een dubbel zo lange! Toch eens aan Opron
vragen…
Nu begrijpt u waarom ik niet met mijn SM naar
Amerika geweest ben. Te klein, te gewoon, te
onopvallend. Niks bijzonders. Eerst laten ombouwen. U hoort van mij. Ik weet een goed adres in
Zwitserland.

Stretched Limo
Wat een stad. Een gewone SM is maar een klein
autootje tussen al die giga-karren die je daar ziet
rijden. Wist u overigens dat de nieuwste Ford
taxi’s de grille van de eerste GS’sen hebben
geïmiteerd? Ze hebben allemaal een
honingraatgrille! Om drie uur ‘s nachts liep ik
over een inmiddels bijna verlaten Broadway en
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Uitrijden is belangrijker dan winnen
Door Gies Aalberts

Historisch rallyrijden

Historisch rallyrijden is een buitengewoon verslavende
bezigheid. Ik spreek uit ervaring. Menig Frans
weggetje, vaak nagenoeg onvindbaar en soms onbegaanbaar, werd door mij in het kader van een rally
geslecht. Genavigeerd door mijn eega en een echtpaar
in een rally-auto is een zeldzame bezienswaardigheid.
Zeker de herhaling daarvan…
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Het verhaal wil namelijk dat vrouwen genetisch
gemankeerd zijn op het terrein van navigeren.
Menig vakantieganger schijnt om die reden zelfs
zijn toevlucht te zoeken in peperdure navigatiesystemen om het huwelijk te redden of minimaal
in stand te houden. Zo niet bij ons. Blijkbaar is
mevrouw Aalberts-Brandt genetisch gemanipuleerd door haar vader die ruim veertig jaar lang
vele zondagochtenden besteedde aan het bestuderen van wegenkaarten. Enfin. Zij kan het
navigatiekunstje dus wél. Niet dat wij onze
samenwerking met klinkende resultaten hebben
bekroond, maar we zijn elkaar nog nimmer te lijf
gegaan. Uitrijden vinden we belangrijker dan
winnen en deze bijna Olympische gedachte was
ook ons devies voor de Routes du Morvan, een
‘vriendenrally’ in Bourgondië. De nadruk ligt
daar vooral ook op goed gezelschap en Franse
levenskunst. Waarom zou je anders naar
Bourgondië afreizen?
Een luide plof
Ons devies was door nóg een overweging ingege-

ven: vorig jaar namen wij deel in een Mini die op
de minuscule Franse weggetjes wellicht beter uit
de voeten kan dan vijf meter SM. Bovendien kan
er met de minimale techniek heel wat minder
opspelen dan bij de maximale Maserati-techniek.
Daartegenover staat dat de heenreis dit jaar
aanzienlijk meer comfort oplevert. Ruim 700
kilometer in een luidruchtige en spijkerharde
Mini zijn geen sinecure. De SM doet het dit jaar
snel en probleemloos, al zorgt hij op de camping
waar de start plaats zal vinden voor suspecte
blikken van andere deelnemers. De wijn vloeit al
rijkelijk als de SM schitterend blauw staat te
wezen en er plotseling een luide plof te horen is.
Vanzelfsprekend had iedereen één en al oog voor
de SM, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
de meerderheid onmiddellijk ook juist de SM
verdenkt van enig technisch mankement. Ook ik
ben op zulke momenten een doemdenker en houd
rekening met een veerbol of band. Iemand meent
stellig te horen dat er iets snel leegloopt. Klopt.
Het is de band van een grasmaaier die achter onze
SM staat. Pfff, dat was schrikken. Opgelucht
vertrekken wij naar ons hotelletje.
Blinde lijn
Op zaterdagochtend wordt om 8:30 uur gestart.
Zestien equipes staan klaar om op volgorde van
startnummer te vertrekken. Veel Citroëns natuurlijk (2CV, DS, DS Cabrio, CX én zelfs een 2CV
Radar), een Peugeot 504 Cabrio, Fiat en de bij
rally’s onvermijdelijke MG-B. Nog niet aan de
start zijn twee equipes die op de heenweg bij
Antwerpen de cardanas hebben
moeten vervangen van hun Ford
Taunus. En dan te bedenken dat
die Taunus van stal was gehaald
omdat de Capri niet in goede
doen was. Beide equipes zijn om
half vijf vannacht komen binnenstommelen in ons hotelletje en
zullen zich pas na de middag
melden. In de eerste etappe rijden
we een zogenaamde grensbenadering die wij thuis al
hebben ingetekend: op de kaart
moet je dan een route kiezen die
zo dicht mogelijk tegen een grens
aanligt. Die grens kan een kanaal
zijn, een spoorlijn of iets dergelijks. Gaat crescendo. De SM snort
genoeglijk en we bereiken
probleemloos de eerste stop. Na
de koffie wordt het ingewikkeld.

We moeten een ‘blinde lijn’ rijden die we bij de
start krijgen uitgereikt: een zwarte lijn op een
transparant blad die je moet terugvinden op de
kaart. Dat lijkt misschien simpel, maar dat is het
niet. De schaal van de blinde lijn verschilt met die
van de kaart. En om het nóg complexer te maken
heeft de organisatie het geheel gegoten in de vorm
van een regelmatigheidsetappe die wij met een
gemiddelde van 38 km/u dienen af te leggen. De
equipe in een Eend voor ons neemt die opdracht
erg letterlijk en ontneemt ons zo de mogelijkheid
om wat tijd te winnen. De ervaring leert namelijk
dat je altijd wel ergens in de fout gaat of moet
stilstaan om de kaart te bestuderen. Na enkele
kilometers kan ik er voorbij en geef gas. Helaas
wordt deze blinde lijn voor ons een blindganger;
we eindigen in het midden van nergens en zien
de finish van deze etappe in geen velden of
wegen. Vele strafpunten zijn het gevolg.

Zonovergoten lunch
Van het midden van nergens spoeden wij ons
naar Semelay waar een riante lunch wordt
opgediend. Alle equipes zoeken een plaatsje om
hun auto in de schaduw te parkeren. Na de lunch
wacht ons een regelmatigheidsetappe waarbij wij
op de juiste volgorde zes punten op de kaart
dienen te doorkruizen. Lukt wonderwel. Vervolgens moet er evenwel wéér een blinde lijn
gevonden worden. Inmiddels is iemand met een
videocamera achter in de SM gekropen. We rijden
een prachtige route, maar helaas niet de juiste. Nu
ja, de cameraman komt uitstekend aan zijn
trekken en verkiest de beperkte ruimte van de
achterbank van de SM boven een plaatsje in de
Peugeot 504 Cabrio. De SM is in zijn element,
méér nog dan ik had durven hopen. Wendbaar,
snel én hij laat heerlijk ronkend horen dat hij het
naar zijn zin heeft. Ik meende altijd dat deze auto
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gemaakt was voor snelle, comfortabele
snelwegkilometers, maar ook op de
Bourgondische bosweggetjes voldoet hij
prima. Probleemloos brengt hij de
verwerkelijking van ons devies steeds
dichterbij. De finish van dag één behalen
wij en tijdens het diner blijkt dat een
overwinning nu al buiten bereik ligt. Wij
weten uit ervaring dat wij slow starters
zijn en gaan ervan uit dat wij ons op
zondag zullen revancheren. Maar de rally
zou wel een week moeten duren om een
podiumplaats in zicht te krijgen. En deze
rally eindigt morgen al…
Benzine op?
Uitslapen is er op zondag niet bij. Wij
melden ons om 8:30 uur bij de start. Starttijd is
8:38 uur. Het is de eerste en enige keer dat de SM
ons zenuwachtig maakt. Als ik wil starten om in
de rij plaats te nemen, geeft hij eventjes geen
sjoege. De startmotor doet niks-nada-niente. Slik;
geduld oefenen en de belangstellende blikken van
andere equipes negeren. Nog een poging en voilà:
lopen! Schier onaangedaan en met zelfverzekerde
blik stel ik mij op. We vertrekken voor een etappe
die ons door de heerlijkste Franse gehuchtjes leidt
en pauzeren in Quarré les Tombes. Op het terras
van Café Progres genieten wij van de taferelen op
het aanpalende marktplein en rekenen er stiekem
op dat wij die naam van het café eer aan gaan
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doen vandaag: het gaat vooralsnog beter dan
gisteren. De progressie die wij vandaag inderdaad
maken, houdt verband met het ontbreken van die
vermaledijde blinde lijnen. Twee grensbenaderingen staan op het programma en op de
één of andere manier zijn wij er beter in als wij de
grens moeten opzoeken. De enige onzekere factor
blijkt de benzinevoorraad: op het wijzertje van de
meter kun je niet vertrouwen, dat pendelt tussen
bijna vol en praktisch leeg. De dagteller biedt
geen soelaas, want die wordt regelmatig op nul
gezet bij de start van een etappe. In de loop van
de zondag is het wijzertje steeds langduriger in
het rode vlak te vinden. Het controlelampje
brandt dan inmiddels
voortdurend en een geopend
benzinestation op een
zondagmiddag in het Franse
platteland is nog zeldzamer
dan het linker koplampglas
van een SM. We maken ons
zorgen om niets en bereiken
ons uiteindelijke doel: de
finish. Vandaag vrijwel
foutloos en minder strafpunten dan alle andere
equipes. Maar het baat ons
niet, we staan achtste in het
eindklassement. We moeten
oefenen op blinde lijnen óf
ons devies handhaven.
Uitrijden is immers belangrijker dan winnen!

Mijn Spaanse Sa Majesté
Door Harry Meek
In het vorige artikel in ons clubblad SublieM heb ik u
deelgenoot gemaakt van de perikelen inzake het
invoeren, typekeuren en op kenteken zetten van mijn
SM uit Spanje. Uiteindelijk is het allemaal gelukt maar
zoals u hebt kunnen lezen ging een en ander niet van
een leien SM-dakje. Maar goed, deze fase is succesvol
afgesloten en ik kan mij vervolgens gaan richten op de
SM (kenteken AL-55-84) zelf, het op orde maken van
de techniek en het laten maken van een nieuw leren
interieur.

Zodoende had ik mijn SM maar neergezet bij een
professionele klassieke autostalling in Woudenberg. Kompleet ingericht met bewakingscamera’s,
airco en ingenieuze liften om de auto’s onbeschadigd uit de rekken te kunnen halen. Daar stond ze
dan tussen Cobra’s, Bentley’s, Jaquars, Alvissen,
Aston Martins en een prachtige Bristol maar ook
nog een aantal Amerikanen uit de jaren ‘40 en ‘50.
Een klein automuseum eigenlijk maar de eigenaar
vertelde mij dat de meeste eigenaren slechts
gedurende de zomermaanden de auto’s ophaalden en in september weer de stalling inreden en
er voor de rest niet naar
omkeken. Er waren
zeldzame en uiterst
kostbare exemplaren
gestald waarvan de
eigenaar zich al jaren
niet meer had laten zien
maar enkel de stallingkosten jaarlijks overmaakten. Zou dit dan
toch te maken hebben
met witwaspraktijken
van obscure types uit de
maffia- en drugswereld?
Kostbaar is deze stalling
echter wel en de afstand
is natuurlijk ook niet
ideaal al besef ik dat het
stallen van een klassieker in Nederland toch al
een probleem is.
Een advertentie geplaatst in ons dorpsleugenaartje gaf mij niet
veel hoop maar niet
geschoten is altijd mis.
Tot mijn verbazing
kreeg ik vele tientallen reacties. Een uitbater van
een camperstalling in het buitengebied van mijn
dorp meldde zich en een meneer bij mij om de
hoek (!!) die zeven lege en nieuwe garageboxen
had neergezet voor de stalling van zijn grote vette
Amerikanen welke hij uit gezondheidsredenen
had moeten verkopen.

Het vervolg van het project SM 00SB1316

De stalling
En daar staat ze dan
uiteindelijk voor de
garagedeur in Hoevelaken. Geen ideale
plek en dus eerst maar
op zoek naar een
stalling waar ze droog
en veilig staat, althans
wanneer ik niet door
het land kruis richting
SM-specialisten die
iets zinnigs kunnen
zeggen over mijn
nieuwe aanwinst. Mijn
CX-GTI uit 1989 had ik
geparkeerd in een
caravanstalling tussen
de vouwwagens bij
een boer in een nabij
gelegen dorp. Ik had
bij de beste man
aangegeven dat ik
regelmatig met mijn
CX wil rijden om haar
in een goede conditie
te houden. Dit was
geen probleem, ik kon
haar ophalen wanneer
ik het wenste na een
telefonische melding zodat hij het erf kon vrijmaken om haar uit de nauwe stalling te krijgen, als
het maar niet op zondag was (het is de Veluwe
per slot van rekening). Dit ging meestal gepaard
met behoorlijk gemanoeuvreer. U raadt het al,
geen ideale situatie als je plotseling behoefte voelt
de auto van stal te halen en eens lekker te toeren,
vooral in het weekend! Dit betekent dus vrijdagavond ophalen en maandagochtend weer de
stalling in. Mits de beste man thuis was natuur-

lijk. En plaats voor nog een voiture was er daar
niet bij!

De camperstalling viel al gauw af omdat hier
sprake was van een oude kippenschuur waarbij je
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kon leunen tegen de doordringende ammoniaklucht die uit de grond kwam drijven. Dit werd
veroorzaakt door de uitwerpselen van zielige
slachtkippen welke jarenlang in veel te kleine
hokken werden vetgemest. In mijn hoofd spookte
het idee van door ammoniakdampen sneloplossende Citroëns en ik besloot al snel van deze
optie af te zien. De stalling om de hoek was wel
duur maar wie wil nu niet een droge, veilige
stalling op 150 meter afstand van z’n huis waar je
dag en nacht terecht kan om je klassiekers op te
halen. Bingo dit keer!
De technische inspectie
Rijdend in mijn Diva besef ik dat het langdurig
stilstaan van de auto in Monaco (volgens de
vorige eigenaar 20 jaar) de auto geen goed heeft
gedaan. De auto rijdt alsof ze net uit een diepe
winterslaap is ontwaakt. Dit is ook de reden dat
de auto met een autotrailer naar Nederland is
gehaald om rampen zoals vastgelopen Maseratimotoren te voorkomen. Het stoffen interieur is in
zeer slechte staat, de Middellandse zeezon heeft
zijn werk goed gedaan, de bekleding is totaal
verkleurd en uitgedroogd. De stof is zo gaar als
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een papieren zakdoekje van een slecht merk na
drie keer goed snuiten. Niets meer aan te doen,
zodra je op de stoel plaatsneemt, dwarrelen de
stofresten om je heen want ook de stoelvulling is
aan gort. Eerst maar eens naar een SM-expert
voor een gedegen onderzoek van de auto. Je gaat
per slot van rekening geen kapitalen uitgeven aan
een nieuw interieur voor een auto die dat niet
waard is.
Ik was inmiddels lid geworden van de Citroën SM
club en ontving een brochure met adressen van
SM-specialisten die goed bekend staan. Een
afspraak met Jaap van der Broek in Nieuwleusen
was snel gemaakt. Door Jaap en zijn monteurs is
de auto grondig bekeken en tot mijn grote
vreugde werd bevestigd dat ik een zeer goede
koop had gedaan. De auto was in een zeer
originele en goede staat en dit geldt zowel voor de
carrosserie, het chassis als de Maserati-moter. De
kilometerstand van 22.000 wekte alom verbazing.
Toch moest er wel het een en ander aan gebeuren.
De motor liep erg rauw, de veerbollen die waren
gemonteerd bleken uit een BX te komen evenals
de hogedrukpomp. Voorts waren de originele

Michelin XWX banden verdroogd en was de
uitlaat slecht. Het hydraulische systeem diende te
worden nagekeken, een koplamp was slecht en de
carburateur zat gedeeltelijk verstopt. Remmen
moesten worden nagekeken en bijgesteld etc. etc.
Ik kan nog wel even door gaan. Kleinigheden,
maar toch… Kortom, de langdurige stilstand had
zijn tol geëist. Wel was de auto voor ZuidEuropese begrippen redelijk goed overgespoten in
de originele kleur feuille dore maar voor de rest
was in het onderhoud gesnoeid door enkele niet
originele onderdelen te monteren.
De overweging en de centen
Er was een kostenbegroting gemaakt voor het
totale technische gedeelte van de SM inclusief een
elektronische ontsteking maar zonder een motorrevisie zoals uitlaatkleppen, kettingspanners, etc.
want dat bleek op dat moment nog niet noodzakelijk. Na het uitvoeren van het groot onderhoud en
noodzakelijke reparaties zou de Maserati-motor
voorlopig weer als een zonnetje moeten kunnen
lopen. Mede gelet op de kilometerstand zal de
motor nog vele duizenden kilometers meekunnen
voordat echte grote motorrevisies noodzakelijk
waren. Dit bleek vele maanden later echter een
ijdele hoop te zijn geweest. Maar daarover later!

financiële mogelijkheden. En een goede relatie
met en vertrouwen hebben in de specialist is
daarbij heel belangrijk. Je moet voor jezelf een
stappenplan maken, op die manier kun je ook de
kosten wat spreiden want anders ga je pertinent
failliet als je niet oppast. Laat altijd een kostenoverzicht maken en spreek af dat wanneer men
tegenvallers tegenkomt men dit meldt. In mijn
geval bleek bij demontage de radiator verstopt te
zitten en deze moest dus ook worden gerepareerd. Kosten: nog eens 250 euro’s extra.
Uiteindelijk was ik voor alle uit te voeren technische werkzaamheden 2.800 euro kwijt inclusief
elektronische ontsteking, nieuwe Vredestein
banden en een Dinitrol roestbehandeling en
exclusief BTW. Je kunt natuurlijk wel in een
motorisch compleet gereviseerde SM rondrijden
maar met een uitgedroogd stoffen interieurtje
rondtoeren, geeft je ook geen Zwitserlevengevoel. Het maken van een nieuw interieur werd
begroot op 6.750 euro exclusief BTW: leren
stoelen, achterbank en zijpanelen en nieuw tapijt.
Het zoeken naar een goed bruikbaar tweedehands

Het maken van een nieuw lederen interieur werd
uitbesteed aan een gelieerd bedrijf van Jaap van
der Broek te weten de firma Schuro uit Zwolle.
Deze firma had al eerder interieurs voor SM’s
gemaakt en na een korte prijsvergelijking met
een aantal andere bedrijven bleek Schuro ook nog
eens de minst dure te zijn. Kwaliteit staat echter
voorop en het is verstandig om eens bij zo’n
bedrijf te gaan kijken wat zij zoal presteren op
dat gebied. Na mijn bezoek was ik wel overtuigd
van hun vakmanschap.
Zijn deze dure ingrepen en uitgaven de auto
waard, is natuurlijk de vraag die je jezelf moet
gaan stellen voordat je dergelijke investeringen
gaat plegen. Het advies van een gespecialiseerd
bedrijf is daarbij van invloed maar uiteindelijk
moet je zelf de afweging maken of je het er voor
over hebt. Bovendien moet je wel de financiële
middelen hebben natuurlijk. Het viel mij op dat
ook specialisten verschillend denken over
aanpassingen voor de motor. Wat de een hoogst
noodzakelijk vindt, is voor een andere specialist
voorlopig geen item. Kortom, je eigen gevoel zal
toch de doorslag moeten geven, en natuurlijk je
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interieur heb ik moeten staken omdat ik wel de
stoelen en achterbank op de kop kon tikken maar
weer niet de zijpanelen. Bovendien schrok ik van
de prijzen die worden gevraagd voor tweedehands interieurdelen. Dan maar gelijk goed!
Het interieur
Het maken van een nieuw interieur voor een SM
is een tijdvretend en secuur werk. Men heeft eerst
alle verschillende stofdelen van de oude stoelen
en bank afgehaald om deze te gebruiken als mal
voor het maken van nieuwe bekleding. Let daarbij
op de rugzittingen waarvan, zoals u op de foto
kunt zien, de horizontale stroken allemaal een
andere afmeting blijken te hebben. Bij mij is ook al
het binnenwerk van de zittingen vernieuwd
omdat het totaal was uitgedroogd. Dit is werk
voor mensen met veel geduld en liefde voor het
vak!! Men heeft daarbij alle tijd genomen, uiteindelijk heeft het bijna vier maanden geduurd
voordat het karwij klaar was. Dat kwam mede
doordat er voornamelijk in de zogenaamde
“uitloopuurtjes” aan de auto werd gewerkt. Dat
bespaart geld en ik had alle tijd want het was
tenslotte winter. Regelmatig heb ik de vorderingen gadegeslagen in het bedrijf en vastgelegd op
foto. Ik mocht de medewerkster die het werk heeft
uitgevoerd wel op de foto zetten maar als tegenprestatie wilde ze wel een ritje meemaken als alles
achter de rug was. Die belofte zal ik nog inlossen!
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Toen ik de auto in maart van dit jaar ophaalde en
instapte, dacht ik de geur van nieuw leer in te
snuiven maar dat bleek in de eerste weken de
lucht te zijn van oplosmiddelen uit de lijm die
men had gebruikt voor het vastplakken van het
vloertapijt. Je wordt er wel vrolijk van op den
duur maar of het je gezondheid ten goede komt,
waag ik te betwijfelen. Nadat de luchten waren
vervlogen, rook het weer ouderwets naar nieuw
leer!! Het resultaat is prachtig en daar gaat het
om.
In de volgende aflevering zal ik u verder berichten over het project SM, waarbij tijdens een tourrit
in Emmeloord met Pasen het noodlot toesloeg,
maar waarbij ik de gevolgen gelukkig heb kunnen
beperken. U raadt het al, kopij voldoende als u
besluit een SM aan te schaffen...

Sfumato e Miracoloso
Door Peter Snoeker
Ik kan het niet laten om u te vertellen hoe heerlijk het is
om een goed excuus te hebben om weer eens binnen een
paar dagen duizenden lange kilometers met ons aller
overdekt vliegend tapijt te rijden: een internationale
meeting. En wel de jaarlijkse internationale meeting,
dit jaar georganiseerd door de Italiaanse SM club. Al
had die het organisatiewerk ondergebracht bij een
professioneel evenementenbureau...

Op de Italiaanse clubsite was tevoren te zien dat
er 85 equipes zouden komen, van Zweden tot
Monegasken; waaronder negen Nederlandse
equipes (even aangenomen dat Giorgio en
Mumu zijn te kwalificeren als Nederlandse
equipe). Waarschijnlijk
hadden de Italianen
gedacht dat er net zoals
vijf jaar geleden in Siena,
zo’n 130 tot 150 equipes
zouden komen, want
anders is moeilijk te
verklaren waarom als
behuizing was gekozen
voor een Sheraton hotel
aan de luchthaven van
Genua; aan die prachtige
kust zijn vele pittoreske plaatsjes te vinden met
dito hotels, maar wellicht niet met genoeg kamers;
en dit Sheraton had me een loei van een parking
onder het hotel; altijd handig. Maar evenzo vond
ik de hotelkeuze wat sfumato.
Ik zou reizen met mijn vriendin; zou het in die
wetenschap zijn dat mijn Diva na duizenden
kilometers zonder iets, enige dagen voor vertrek
een onstekingsmodule-probleem ontwikkelde?
Maar na enige strelingen van alsook harde
ingrepen door de Abbenesser dokter en zijn
adjunct Yuri ( zijn naam leest u hieronder nog op
en tussen de regels) schikte mijn SM zich in het lot
en zonder probleem ging het via files (Brussel-

Bij de registratie kregen wij ook al het cadeau; een
curiosum wat ik naar de volgende meeting zal
meenemen zodat u het met gepast gevoel kunt
aanschouwen. Meer zeg ik daar niet over... Na een
redelijk diner in een grote ruimte in het hotel en
de nacht, waar ik ook niet
meer over zeg, was daar
het zaterdags ontbijt wat
niet overgeorganiseerd
was. Dat was om 8.30 uur,
want om 9.30 uur zouden
we in een colonne vertrekken. Dat was ook niet
overgeorganiseerd. Maar
wachten in een warme
morgen-/lentezon is lekker
en na drie kwartier reden
we toch maar mooi weg.
Voor de deelnemers was de
grootste attractie op dat
moment het enorme aantal
jongetjes (van de organisatie) dat getooid in
imposante vestjes in autootjes heen en weer
scheurde, bewapend met luid kwakende
mobilofoons, en het aantal jongetjes dat op zware
motoren met dezelfde imposante vestjes hetzelfde
deed. En dan 85 auto’s van ongeveer vijf meter elk
bij elkaar zien te houden. En dan was er ook nog
een onverwacht element: zaterdags Italiaans
verkeer, u kent dat wel, mensen die boodschappen willen gaan doen. In het dorpje Recco, waar
de tocht doorheen voerde (ze hebben daar een
bruggetje over een riviertje) leidde dat tot wat
vermakelijkheid. Maar eerlijk, de dorpen zijn
prachtig en de panorama’s fenomenaal. Niet dat
iedereen altijd alles heeft gezien want soms

Internationale Citroën SM meeting in Genua

En dat leidde waarschijnlijk mede tot een deelnamebedrag wat, ook door de deelnemers, hoog
werd genoemd. Maar goed, nou niet direct over
centjes beginnen. Door de Italianen georganiseerd
dus, in het pinksterweekend, eind mei van dit
jaar. In Genua, Europese culturele hoofdstad van
het jaar.

Luxemburg, voor de Gotthard), door bakken
regen (rondweg Milaan) en met een overnachting
aan het meer van Luzern (hotel Kastanienbaum in
Kastanienbaum, gaat dat zien) 1.350 kilometerkes
naar Genua. De laatstse 100 kilometer voor Genua
is trouwens een zeer nauwe en bochtige (ze
zeggen: autosnel-) weg, en ik heb dat rustig
gereden; aan de dinertafel die vrijdagavond bleek
dat een of meer van de Nederlandse equipes hier
een uitdaging of zelfs klassementsproef in hadden
vermoed en de ideale lijn waren gaan rijden.
Natuurlijk alleen maar goed want zo behoudt elke
Italiaan in zijn Fiat of Alfa respect voor onze plus30-jaar oude bella maccina’s. Oude bekenden
ontmoet in de hotelbar, nieuwe vrienden gemaakt; la vita e bella.
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verdwaalden er wat Engelse of Hollandse of
Franse schapen (ja ook ik) want de vestjesjongentjes waren soms heel veel bezig met lekker
scheuren) maar om 12.30 uur gearriveerd voor
koffie en tegelijk lunch in Camogli, ontbrak het
ons aan niets.
Vervolgens met een boot met z’n allen naar
Portofino; met het stralende weer verrukkelijk. De
heer en mevrouw Opron, ook vanaf minuut 1
erbij, genoten net als ieder ander. Portofino blijft
miracoloso. Teruggekomen in Camogli, terug per
auto naar Genua; toen mijn vriendin en ik op
zondagmiddag lekker teruggingen naar het
strand in Camogli, zagen wij dat plekken groene
vloeistof welke hier en daar gelekt had op de
wandelpromenade waar de hele colonne had
gestaan, nog niet allemaal opgedroogd waren...
De retourtocht op die zaterdagmiddag schijnt
overigens prachtig geweest te zijn maar deze
ongeduldige eigenwijsneus (alsook Yuri met zijn
vriendin Rozemarijn) reed liever eens lekker door
in plaats van weer in een colonne en daarmee
waren wij lekker snel terug in het hotel. Het
zaterdagavonddiner (weer in dezelfde
conferentieruimte in het hotel) was leuk want
onze tafel was leuk; over de muziek en het
culinaire niveau hoort u mij niet. Maar dan ook
niet. Daarentegen was plezierig dat iedere club
zijn best had gedaan om een mooi geschenk mee
te nemen voor de Italiaanse club; uit uw aller
naam heb ik de Italiaanse voorzitter (zou de man
echt zo rustig zijn?) het meest recente (kunst-)
werk van Peter Pijlman over Robert Opron
aangeboden. Daar was hij heel verguld mee; en
terecht.
De Franse voorzitter Michel Sivrine herinnerde
eraan dat de Franse club volgend jaar de internationale meeting organiseert; in Clos Vougeot. En
dat belooft heel bijzonder te worden. Van 13 tot 15
mei 2005. Schrijf op en houd dit vrij! Ja echt!
Welnu, het Nederlandse gezelschap was in
overwegende mate al voor het toetje in de hotelbar terug te vinden en daar hebben we vele uren
doorgebracht met... met wie niet al. Echt perfecte
afsluiting van de avond. En nu volgt een bekentenis: het niet overgeorganiseerde Italiaanse ontbijt
op zondagochtend om 8.30 uur hebben mijn
vriendin en ik gelaten voor wat het was (was het
wat, Harrie?) en ietwat later dan de 9.30 uur reed
een taxi voor naar het centrum. Wij stapten nog
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niet uit aan het centrale plein van Genua of daar
zit Jacques in de zon een krant te lezen, komt
Giorgi aan met Mumu en Sacha, hé daar is Yuri
met Rozemarijn, to name but a few. Na ontbijt in
een kroeg, en wat rondwandelen door het oude
centrum en langs de kade waar alle SM’s stonden
opgesteld (niet iedereen is ongehoorzaam, meneer
Snoeker) was er tijd voor de lunch bovenop het
Palazzo Ducale; heerlijk eten, lekkere wijn, mooie
tafels. Perfect. Daarmee eindigde de meeting. Zo
niet deze trip. Pas na een middag Camogli en een
verrukkelijk diner etc. ging het op maandagochtend terug naar Nederland.
Op een Zwitserse autoroute op een haar na een
overwaaiende fiets gemist; de fiets raakt bij 160
km p/u los van een fietsendrager achterop een
Opel Astra die meent die ouwe kar die 150 rijdt
wel even te kunnen inhalen en er daarna lekker
vlak voor wil gaan rijden. Snelle Diravi-stuurbeweging en de Astra lost het zelf maar op; niets
wat Giorgi niet bij een dagje toeren vindt horen,
denk ik. Geslapen in Houffalize, Belgische
Ardennen, een uur vanaf Brussel, (gaat dat zien)
alwaar mijn SM-dak bedekt is geraakt met
kwaadaardige blad-droppings die mijn lak aan
dachten te kunnen. Vermijd die boom! Ik wijs
hem u graag.
Wat een gezwets, zult u denken. Al die woorden
om te vertellen dat het een mooie trip was met
veel leuke mensen en prachtige vergezichten,
gezeten op een overdekt vliegend tapijt. Inderdaad.
Met dank aan Yuri Colman voor de fraaie foto’s
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De SM met V8 is boven water!
Door Roland van der Spek

Smaakloze Modellen

Altijd als ik op autobeurzen kom, struin ik langs de
vele kraampjes met kisten vol roest en rubbers,
verweerde badges en boutjes, struikelend over deuren
en dempers en meer. En altijd is daar de kist met
schilferende modelletjes en kleverige boekjes.
Schilferend en klevend van ouderdom, van andermans
graai- en bladerlust. En ik moet dan ook even graaien
en bladeren. Op zoek naar een uniek SM-modelletje of
een uniek stukje papier. Heeft u dat ook?
In mijn bladerlust kom ik vrijwel altijd dezelfde
zaken over de SM tegen. De bekende witte SMaanprijsmap uit begin zeventigerjaren met daarin
losse vellen met de bekende foto’s, maar ook uit
tijdschriften gescheurde artikelen, het blauwe
werkplaatshandboek (meestal in vuilzwarte
staat), de bekende folders, etc. Weinig interessant
materiaal voor ons clubarchief of een SublieMartikel. In mijn graailust daarentegen vergaat het
me stukken beter.
Brandend geld
Of het te maken heeft met het niet meer én nog
niet bezitten van een rijdende SM weet ik niet,
maar altijd als ik een schaalmodel tegenkom
waarvan ik gok dat ik het nog niet heb, brandt het
geld in mijn zakken. Ik schat dat er rustig 100
verschillende schaalmodellen van een SM verkrijgbaar zijn en met name de Franse SM club en
de Euro SM club hebben er een handje van om elk
jaar met een paar nieuwe 1/43 modellen te komen.
In feite komen die allen uit dezelfde mal en
verschillen dus wezenlijk niets maar door toepassing van andere kleuren en accessoires zijn ze
allen uniek. Maar ik zit niet te wachten op een
schaalmodel van de SM van de voormalige Franse
ambassadeur in Duitsland of een SM waarmee
men filmopnames maakte. Ik heb bijvoorbeeld
liever oude schaalmodellen van niet meer bestaande fabrikanten of in afwijkende maten.
Brandende SM
Tijdens de laatste CitroMobile stak ik mijn hand
weer eens in een bak modellen en er bleef zowaar
een SM-model aan plakken. Een SM geheel uit
was vervaardigd. 1 op pakweg 43. Met een heuse
lont als dakantenne! Foei, wat was dat model
lelijk. De details kloppen natuurlijk van geen
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kant, daar leent het materiaal waaruit deze kaars
is vervaardigd zich dan ook niet bepaald voor,
maar origineel is het wel. Blij met mijn vondst heb
ik natuurlijk direct mijn portefeuille getrokken en
voor 15 euro werd het model de mijne. Het
lelijkste model van mijn collectie was gekocht.
De overtreffende trap
Met mijn nieuwe aanwinst in een tasje (het leek
me niet verstandig het model in mijn broekzak te
steken, ik had al bedacht dat het plekje thuis
permanent schaduw moet hebben) toog ik naar de
volgende kraampjes en tot mijn verbazing trof ik

daar weer een SM-model. Niet zo vreemd op
CitroMobile ware het niet dat ik drie keer moest
kijken om mijzelf ervan te vergewissen dat het
een SM was. Een plastic frutsel met de contouren
van een SM. En dan nog hele vage contouren ook.
Meer was het niet. De onderzijde bood uitkomst
voor mijn toch nog aanwezige twijfel: dit was een
1/43 model van de SM made in Germany. De
naam van de fabrikant staat er niet op en dat kan
ik me goed voorstellen. Foei foei, dit model is wel
héél lelijk. Details zijn er niet, de achterruit lijkt
door de fabrikant zelf verzonnen en de kleur doet
werkelijk pijn aan de ogen. Deze markeerstift op
wielen was nog lelijker dan de kaars en dus ging
ie tegen betaling van 20 euro bij de wassen SM
(later kwam ik eenzelfde plastic schaalmodel
tegen maar nu in het donkeroranje waarvoor ik
maar 8 euro betaalde: ik vermoed bij volgende

speurtochten nog wel andere kleuren te ontdekken).
Baas boven baas
Ik zou er niet mee in het Guiness Book of Records
komen maar ik was er wel van overtuigd het
lelijkste SM-schaalmodel te bezitten dat überhaupt verkrijgbaar is. Uiteraard vond ik dit de
moeite van het melden waard toen we met het
voltallige bestuur bijeen waren in huize Paymans
maar het model waarmee Paul daarop kwam
aanzetten was minimaal van eenzelfde lelijkheid
als mijn knalgele aanwinst: Nacoral S.A. uit
Spanje wist onderstaand gedrocht te fabriceren en
op de markt te brengen! De schaal is niet aangegeven maar ik schat 1/24. De maker van de mal voor
dit model moet toch echt te lang aan de sangria
gezeten hebben: hoewel het model fors groter is
dan mijn modellen en meer gedetailleerd, is de
neus van deze SM wel zeer mislukt. Er zit een
knik in die ik bij een echte SM nog
nooit eerder heb kunnen ontdekken en de grootste verrassing
komt wanneer ik de motorklep
open (die ook nog eens aan de
verkeerde kant scharniert, ’t is
toch wat): er ligt een V8 in het
vooronder! Dat overtreft het
driespakige stuur van het fluormodel. Hebben we toch een SM
met V8 gevonden… Het model
was origineel donkerrood van
kleur maar Paul leek het jaren
geleden aardig om het model te
verven in dezelfde kleuren als zijn toenmalige SM. Gelukkig is Paul een betere
voorzitter dan schilder, de finesse waarmee
hij dit model heeft geverfd, zal ongetwijfeld
de aanleiding hebben gevormd om dit nooit
meer te doen…
Uitgelachen?
De foto’s spreken boekdelen, dit zijn
Smaakloze Modellen. Foeilelijk, slecht
gedetailleerd, het originele ontwerp geweld
aandoend en meestal grof geprijsd. En nu
zijn wij natuurlijk benieuwd: welke vindt u
het lelijkst en… bezit u ook zo’n afzichtelijk
exemplaar. Wij horen dat graag, maak een
foto en stuur het in, wellicht dat ie de
omslag haalt en anders verloten we zeker
een plu…
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En er was licht (en de keurmeester zag dat het goed was)
Door Joris Bogaard
Hoewel SM over het algemeen geassocieerd wordt met
donker, wordt er door de wetgever toch geëist dat we
deugdelijke verlichting hebben op onze dame. Voor de
APK is het hebben van een deugdelijk dimlicht een
must. Vandaar dat we dit keer wat dieper ingaan op
fraaie koplampen…

Extra service…

Bij de APK moeten de grootlichtlampen branden
en daar is dan ook alles mee gezegd. Behalve dat
het niet smoelt, mag een grootlicht spiegel aardig
bruin verroest zijn. Een dimlicht moet daarentegen een goed ‘beeld’ geven en de spiegel mag niet
zichtbaar verroest zijn aan de bovenzijde. Dat is
het deel dat de bundel naar de straat kaatst.
Verder mag er niet veel schijnsel omhoog kaatsen
van het platte deel van de spiegel. Citroën
verzilverde de ijzeren reflector en maakte een
laklaag over het platte deel om dit alles te bereiken.
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Verroest, dus nieuwe kopen?
De Franse club kan op dit moment geen nieuwe
koplampen meer leveren. De mal om de spiegel te
maken is weg en er zijn geen glazen meer dus zijn
wij in onze ijver op zoek gegaan naar een alterna-

tief en hebben een bedrijf in Rotterdam gevonden
die kale spiegels kan verzilveren. Daartoe moeten
de koplampen wel uit elkaar gehaald worden. En
dat is iets wat redelijk eenvoudig is maar let op:
de witte kit die origineel is gebruikt om het glas
vast te lijmen, kan heel hard zijn geworden en
daardoor is het moeilijk om het glas te verwijderen. Een Amerikaan heeft me verteld dat je die kit
kunt oplossen met afbijt. Ik heb dat nog niet zelf
geprobeerd. In de serie die ik demonteerde, was
alle kit er zo uit! Na bezorging in Rotterdam
komen de spiegels verzilverd terug. Er moet dan
nog een laklaag op de onderste platte helft
worden gespoten (officieel) maar er is al een lid
dat zonder die laag door de rijkskeuring is
gekomen!
Hoe gaat u te werk?
Haal voorzichtig de koplampcoverglaasjes links
en rechts eraf door de schoefjes of boutjes los te
draaien. Let op dat het middendeel niet van de
neus afglijdt want dat zit nu niet meer goed vast.
De lampen zitten vast geklikt op staafjes met een
bolletje aan het eind. Met een schroevendraaier
zijn ze vanaf de achterkant eraf te duwen. Probeer
hierbij de spiegel uiteraard niet te deuken! Als je
het niet aandurft om het glas van de spiegel er

zelf af te halen, kun je de lampen ook inleveren bij
ondergetekende: ik haal ze dan uit elkaar en zorg
voor transport richting Rotterdam. Voor het
verzilveren moeten ook de lamphouder (waar het
halogeentje in vast zit) en de plastic bevestigingshoudertjes worden verwijderd. Na het verzilveren
kunt u het glas er met sikaflex weer op lijmen en
natuurlijk het chromen randje weer blinkend
SchoonMaken!
En de kosten…
De prijzen variëren met het aantal dat we gelijktijdig aanbrengen: tussen de 50 en 100 euro per
lamp waarbij een dimlicht (is iets groter) iets
duurder is. Mocht u uw lampen ook weer als
nieuw wensen, laat het ons dan weten. Wij
verzamelen dan een aantal sets zodat de prijs
zoveel mogelijk wordt gedrukt en natuurlijk
houden we u op de hoogte van de doorlooptijd.
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De A1 met de A12 verbonden per SM
Door Theo van der Burg
Het is 10 juli en een afvaardiging van 6 personen gaat
op weg, waaronder Arjo de Jong en Jan Pols (allebei
clublid) en Rens Wolters (let op die naam; u hoort dit
jaar nog meer van hem). Zij rijden in 3 auto’s,
waaronder de SM Aiglon en de Cruijff-SM, de laatste
met dank aan/hulp van DerkJan van der Velde (Leiden), Theo van der Laan jr. (Voorschoten) en Philip van
der Velde (Wassenaar).

voorbijtrekt. Het zeer open asfaltbeton is nog nat
van de enige regenbui die zich deze middag
boven het Schakelfeest ontlaadt.
Na de parade stellen alle (door de organisatie
getelde) 200 auto’s, motorfietsen, vrachtwagens en
stoomwalsen zich in alfabetische volgorde op aan
de westelijke helft van de weg, waarna het
massaal toegestroomde publiek zich kan vergapen aan zoveel moois.
Wat dan opvalt, is
de bijzondere
plaats die Citroën
inneemt. Onze SM’s
vormen samen met
3 Tractions, 2
DS’sen en 3
Mehari’s de
grootste afvaardiging van één merk,
al komt Volkswagen met 10 stuks
dichtbij, maar dat
komt omdat zowel
de Luchtgekoelde
VW Club als ook de
Volkswagen
Cabrioletclub
(Wordt het niet
eens tijd voor een
Citroën Cabrioletclub?) het maximaal toegestane
aantal van 5 auto’s
per club hebben
afgevaardigd.

Wat staat er die dag op de agenda? De opening
van de A30 bij Ede die de verbinding moet
vormen tussen de A1 en A12. Om precies te zijn:
het laatste stuk snelweg van 7½ kilometer. Dat is
voor een SM op topsnelheid nog geen 2 minuten,
Jan! Maar niet vandaag, want er staat een parade
op het programma waar slechts stapvoets zal
worden gereden. Deze dag vormt het sluitstuk
van een bouwproject dat in oktober 2001 is
begonnen en alles bij elkaar 123 miljoen euro heeft
gekost. Op het feest komt een massa toeschouwers af die om half twee zich heeft verzameld op
de oostelijke helft van de weg waar ook een
kilometers lange braderie is opgebouwd. Duizenden vergapen zich aan de rij auto’s die aan hen

We mogen ons gelukkig prijzen dat we onderdeel
uitmaken van de Citroën familie.

Verkeerde en gewijzigde informatie
Al tijden stond het oude GSM-nummer van Joris in de colofon vermeld (zie volgende pagina). Zijn oude
collega werd er zelfs gek van, hij was namelijk de ongelukkige die Joris’ oude nummer kreeg. Inmiddels is
zijn juiste nummer in de colofon opgenomen dus hebt u technische vragen, bel Joris! Daarnaast is ook het
faxnummer van de club gewijzigd zodat onze oude penningmeester Jan-Tjerk niet maandelijks een nieuwe
rol hoeft te monteren. Het nieuwe nummer is nu 0344 – 65 47 37.

Onbekende SM te koop
Een oplettende liefhebber tipte de redactie over een mooie witte SM 1971, die bij het BP tankstation in
Wassenaar te koop staat. Adres: Rijksstraatweg 447, telefoon 070 – 511 44 63 (de heer Strous). Je kunt ook
info@BPWassenaar.nl raadplegen.

SM Quattroporte
Het lijkt wel of de Duitsers genoeg hebben van de traditionele SM koets. De afgelopen twee clubbladen
troffen we afbeeldingen van zowel een SM break als de SM in 2010 aan (zie de Snelle Mededelingen van
SublieM 46), in het laatste Duitse clubblad prijkt een nieuw ‘ontworpen’ quattroporte op de voorkant. Op
pagina 92 van het boek ‘Citroën SM, Sa Majesté’ (ISBN 90-5179-020-1) staan een drietal schetsen van Heuliez
als voorstel voor een quattroporte en we kennen allemaal de Opera van Chapron maar deze computertekening is ook alleraardigst. De schuin aflopende achterklep is behouden gebleven in dit ontwerp (bij twee
schetsen van Heuliez trouwens ook) alleen is nu ook een derde zijruit in het karakter van de coupé toegevoegd. Daarnaast scharniert het achterportier tegengesteld aan wat we normaal gewend zijn. Van de Duitsers
is bekend dat ze niet schromen om veelvuldig de slijptol in een SM te zetten ten einde er een cabrio van te
maken (u wilt niet weten wat voor een gedrochten dit soms oplevert) maar wat ons betreft, wordt er nu eens
een SM geofferd om dit ontwerp te realiseren. Of zou het wat voor dokter Arjo de Jong zijn. Zijn zelfgemaakte cabrio is immers af…

Verschijningsdatum SublieM
Ja hoor, het is weer zo ver! Het juni/juli nummer krijgt u in augustus in de bus. Maar we hebben als altijd een
goed excuus (naast het feit dat het “liefdewerkoudpapier” is): door vakantie van de vele schrijvers ontvingen
we een aantal artikelen en foto’s later dan gepland en als de redactie dan ook nog met vakantie gaat… Omdat
het ook deze keer weer een klus is geweest SublieM überhaupt vol te krijgen, kunt u ervan uit gaan dat
SublieM 48 ook later verschijnt: we moeten onze schrijvers even de tijd geven nieuwe inspiratie te vinden. Of
misschien dat u…

Zingende SM-liefhebber
De zestigjarige Franssprekende Canadese zanger, levensgenieter en cowboy
(dat is niet onze omschrijving) Robert Charlebois blijkt een SM-liefhebber.
Natuurlijk niet vermeldenswaardig ware het niet dat hij er ook een
heeft, en met die auto zijn laatste CD “Doux Sauvage” opsiert. Twee
jaar geleden was er nog een Duitse DJ die een SM in zijn kunstzinnige videoclip gebruikte, nu dus
een Canadese Fransman die er zelf een heeft. We hebben geen idee hoe zijn muziek is (de beste
man is geboren in 1944 dus erg modern zal het niet klinken, als je bij bol.com zijn cd wilt bestellen,
krijg je als besteladvies van vergelijkbare artiesten Acda & De Munnik, weet niet of die daar blij
mee zijn) maar mocht u zijn cd’s tegen komen in de bakken en de verleiding niet kunnen weerstaan: laat ons weten hoe hij klinkt. Hoewel de afbeelding niet echt duidelijk is, valt op te maken
dat de foto van zijn cd in een SM genomen is. Onbekend is of het bijbehorende cd-boekje nog foto’s
van de SM bevat maar ook dat horen we graag van u!
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€ 12,50 éénmalig
€ 75,00 per kalenderjaar
€ 80,00 a year

4 x hele pagina (jaargang), zwart-wit
4 x halve pagina (jaargang), zwart-wit

€ 200,00
€ 100,00

Eenmalig een advertentie plaatsen of een advertentie in
full color kan ook. Prijzen zijn op aanvraag bij de
redactie verkrijgbaar.

CLUBSHOP
Mok met clublogo,
wit porselein. Bij
aanschaf van 6 stuks
betaalt u er 5!

Verzamelbanden
voor SublieM; stevig
uitgevoerd en
eenvoudig te vullen.
Geschikt voor 10
SublieM’s uit oude
tijden (van vóór
1999) of 7 stuks van
de afgelopen drie
jaar.

€ 3,50

€ 12,€ 80,-

CD-rom met het onderdelenboek en
de rally-promo-film “Première Sortie,
Première Victorie”; alle onderdelen
op nummer snel vindbaar (ideaal bij
het bestellen van onderdelen).

€ 25,-

En mocht u de verzamelbanden niet vol krijgen, geen
nood; oude SublieM’s zijn,
mits voorradig, bij te bestellen. Bij afname van vijf of
meer exemplaren krijgt u
uiteraard een passende
korting...

Citroën SM “De Diva”; niet meer te koop via
reguliere weg want uitverkocht. In onze clubshop
nog wel enkele exemplaren. Het boek is tweetalig
(Nederlands en Engels).

€ 11,-

€ 35,Het stuurplaatje van uw SM, perfect nagemaakt in
messing, ook als sleutelhanger te gebruiken.

€ 5,€ 60,De SM en Concorde op één poster,
voor in de huiskamer.

Wegens groot succes is een nieuwe serie van
zwarte schaalmodellen gefabriceerd; 30 cm lang
geglazuurd aardewerk

Baseballcap met het clublogo
Luchtfilter- of aircostickers

€ 4,€ 3,-

Alle artikelen zijn af te halen bij de bestuursleden of op een meeting. Toezending kan ook maar daarvoor worden verzendkosten in rekening gebracht. Bestellingen kunnen telefonisch worden doorgegeven via 070 - 399 51 69 of per fax via 0344 -

€ 20,Schaalmodellen van de
SM (1:40), in zwart
geglazuurd aardewerk
van ca. 15 cm.

Citroën SM “Sa
Majesté”, het
tweede
Nederlandstalige boek
over de SM;
een aanvulling
op “De Diva”.
In Nederlands,
Engels of Frans
verkrijgbaar.

€ 95,-

€ 57,-

“Robert Opron, l’automobile et l’art”, het onlangs
verschenen boek over Robert Opron. Verkrijgbaar
in Frans of Engels en niet leverbaar via de
boekhandel want het betreft een gelimiteerde
oplage met ruim 300 pagina’s.

Litho van de Citroën SM
inclusief passe-partout en
fraaie lijst op een formaat
van 50 cm x 50 cm. Dit
fraaie kunstwerk mag niet
ontbreken in uw huis!

€ 150,-

Internationale
jaarkalender van
de Citroën SM
Club Nederland,
prima beschrijfbaar om geen
datum te vergeten!

€ 8,De eeuwige clubparaplu of clubparasol, tegen
regen en zonneschijn; koop de plu nu voor het te
laat is en wacht niet tot u ooit een prijsvraag wint
in dit blad (want dan zal dit uw prijs zijn).

€ 5,Origineel genummerd rallyschild van SummuM
2003, het internationale Citroën SM evenement in
Nederland

€ 15,-

Een fraai uitgevoerde
gouden sleutelhanger,
speciaal voor SummuM
2003 gemaakt. Ook in
zilver verkrijgbaar voor
20 euro.

€ 60,-

65 47 37 of via onze website www.citroensmclub.nl of via e-mail (shop@citroensmclub.nl). Nadat uw betaling op rekeningnummer 533621 of 42.58.19.930 is ontvangen, volgt spoedige levering.
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