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EVENEMENTEN
Algemene Ledenvergadering

30 januari 2005
Elsloo (Zuid-Limburg)

Voorjaarsmeeting

16 of 17 april 2005

CitroMobile

7 en 8 mei 2005,
Veemarkthallen Utrecht

Internationale Citroën SM Club
Meeting 2005

mei 2005
Frankrijk

Najaarsmeeting

25 september 2005 op het circuit van Zandvoort
In verband met het reserveren van plaatsen op het circuit is uw aanmelding vóór 28 februari 2005 noodzakelijk!!!

Onder voorbehoud

Brussels by Night
Bezoek aan de Maserati fabriek

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.

De eerste SM heeft de 928 S4 er net uitgeremd op Zandvoort, de tweede mikt op de komende binnenbocht
om de Porsche achter zich te laten... Lijkt het...
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SNELLE MEDEDELINGEN

Nieuwe leden in het nieuws
Sinds juli jl. hebben we de volgende nieuwe leden mogen verwelkomen: de heer Paul ter Linden,
organisatie-adviseur bij McKinsey en woonachtig in Amsterdam werd lid, raadpleegde diverse leden en
wist gewapend met goede adviezen binnen korte tijd een prachtige Franse SM op de kop te tikken. Hij
rijdt er inmiddels in rond en won en passant ook het kleiduiven schieten tijdens onze zonnige
najaarsmeeting. De heer Frans Falk uit Twello is werkzaam als consultant e-energievoorziening. Hij
beschikt over een vroege blauwe SM, bouwjaar 1970 dus en chassisnummer SB0023! De heer Marco van
der Noordaa, kwaliteitsmanager ING Groep, die al een Citroen CX bezit en op zoek gaat naar het
allerhoogste: een SM. Absolute winnaar dit keer: de heer Cyril Sars. Een piloot uit Doetinchem, die tevens
een kleine garage heeft en gespecialiseerd is in Citroëns: DS, XM en SM. Hij meldt liefst vijf SM’s te
hebben en wij hopen dat hij die binnenkort eens in SublieM wil voorstellen, want één inschrijfformulier is
daar natuurlijk niet op berekend. De heer Freek Mulder uit Nijmegen is adviseur stedelijke ontwikkeling
en hij combineert dat beroep met voetballen, Citroëns (SM/CX/GS) en... zijn Vespa. Een SM wordt gezocht.

Contributie 2005
Wilt u tijdens kerstdagen de contributie voor 2005 overmaken? Om geen
onnodig papier te verspillen, hebben we dit jaar geen los velletje
meegestuurd om u te helpen herinneren, wij gaan ervan uit dat deze
melding voldoende is. Ook dit jaar is de contributie niet gestegen
hetgeen betekent dat leden in Nederland 75 euro per jaar betalen en
leden woonachtig in het buitenland 80 euro. Onze gegevens:
Citroën SM Club Nederland te Rotterdam
Contributie 2005
Bankrekeningnummer: 42.58.19.930
Girorekening: 533621
Buiten het feit dat u natuurlijk niet
moet vergeten de contributie over
te maken, dient u ook niet te
vergeten uw naam in de
omschrijving te vermelden als u
betaalt vanaf een rekeningnummer
dat niet op uw naam staat. Anders
krijgt u straks geen SublieM
toegezonden omdat wij de betaling
niet konden herleiden terwijl u wel
betaald heeft!!!
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De SM op cd
Clublid Geert de Vries attendeerde ons op het bestaan van een cd met een SM op de voorkant en na wat
gegoogle kwam de cd naar voren: Franstalige chansons uit de jaren ’70 en ’80, dus met dikke synthesizer
tunes. De artiesten die zoal op de cd staan: Petula Clark, Antoine, Francoise Hardy, Nino Ferrer, France
Gall, Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot en Sylvie Vartan. Wellicht een leuk kerstcadeau?

Meeting in Japan
We take the pleasure to invite to you to take a look at the report of Annual General Meeting of SM Club du
Japon which took place on October 17 at the following URL: www.oct.zaq.ne.jp/citroen-sm/AGM2004.htm
Best regards, Hiroshi KOMO - SM Club du Japon

Via Flaminia tour 2005
In de eerste week van juni 2005 wordt er voor 30 klassiekers, voornamelijk Italiaanse, een rit
georganiseerd. De SM mag ook komen, natuurlijk door de aanwezigheid van de motor van Italiaanse
makelij. De rit van een week gaat door Umbrië, Toscane en Ambruzzo.
De auto’s gaan op een slaaptrein naar Italië (wij zouden rijden, maar dat ter zijde) en dan volgt dus een
week rijden. De kosten bedragen 2.000 euro inclusief auto, twee inzittenden en hotel, eten, drank, etc., ect.
Er wordt gemiddeld 250 kilometer per dag gereden over kleine verlaten weggetjes maar gelukkig soms
ook een stukje secundaire weg om weer even tot rust te komen... Meer informatie treft u aan op:
www.via-flaminia.com/pages/frrally.htm

KNAC Verzekerden mogen restanten na total loss behouden
De KNAC heeft met haar verzekeraar van de ‘KNAC Classic Car Polis’ (Allianz Nederland N.V.) kunnen
afspreken dat in geval van economisch of technisch total loss van een klassieke auto, de restanten ervan
buiten de afspraken vallen die gelden met betrekking tot de NRM (Nederlandse Restwaarde Markt). Na een
volledige schade-uitkering bij een total loss schade dreigt de klassieker geplet te worden omdat de
verzekeraars een bedrijfsregeling kennen tegen het “omkatten”. Deze regeling is in het leven geroepen om er
voor te zorgen dat er geen donorauto’s op de markt komen die gebruikt kunnen worden om gestolen auto’s
te voorzien van een ander kenteken en chassisnummer. De KNAC én haar verzekeraar Allianz onderkennen
het speciale karakter van historische voertuigen en onderkennen ook dat er in oldtimerkringen niet gauw
sprake is van een technisch total loss omdat met veel tijd en moeite en vooral geduld vaak veel inspanning
gepleegd zal worden om het voertuig weer te repareren. Hieruit heeft de KNAC de conclusie getrokken dat
een uitzondering voor klassiekers op de NRM wenselijk was in het belang van het historisch erfgoed.
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Nieuwe aspirant-leden in het nieuws
Twee nieuwe aspirant-leden in het nieuws: Arthur Fickel
en zijn vrouw Irene zijn voor de derde keer respectievelijk
vader en moeder geworden, weer van een zoon die de
naam Yvo draagt. En Georges Giorgi en zijn vrouw Mumu
zijn wederom trotse vader en moeder van een dochter dit
keer: Gloria. Namens de club gefeliciteerd!

Citroën Contact & CitroMobile
Op 20 november is weer een vergadering gehouden door Citroën Contact, de overkoepelende organisatie
van Citroën clubs. Uw bestuurslid Joris was daar bij aanwezig en niet alleen om de beaujolais primeur te
proeven die Citroën Nederland ons daar aanbiedt. Op de eindejaarsvergadering wordt altijd het thema van
CitroMobile gekozen en na een stemming over verschillende opties is als thema gekozen: “Met Citroën uit je
dak!”. Dat betekent dus: dakloze Citroëns. U snapt al, ons idee gaat uit naar het showen van een fraaie SM
cabrio dus wie biedt zijn Mylord of Mylord-look-alike aan? Vrijwilligers voor de standbemanning kunnen
zich reeds nu opgeven bij Theo.

De SM in de pers
In nummer 4 van CitroScopie
(van april/mei) stond, zoals
in vrijwel elk nummer van
dat blad, een artikel over de
Diravi van de SM. Een
herhaling van feiten die wij
veelal kennen maar voor de
echte Citroën-adept blijft dit
Franstalige en soms een
beetje Engelstalige blad een
‘must-have’.
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Franse strip
C’était au temps où Citroën pratiquait le grand écart avec d’un côté une SM surpuissante, surmotorisée,
sur... prenante et sa Dyane censée remplacer une 2CV vieillissante. Depuis, les limitations de vitesses et
deux chocs pétroliers ont calmé les ardeurs de la SM et ramené ce choc des
cultures à de plus justes proportions. Quoi que puisse laisser penser ce dessin
en hommage à Franquin et à Gaston Lagaffe... M’enfin !

Met korting naar Interclassics
Van de FEHAC krijgt u de gelegenheid om met 5 euro korting op 14, 15 en 16
januari 2005 de Interclassics & Top Mobiel beurs in het MECC te Maastricht te
bezoeken. Dus knip deze bon uit (of maak een fotokopie) en koop een
entreebewijs bij de speciale FEHAC-kassa voor 7,50 euro in plaats van 12,50
euro per persoon.

Eisen voor het invoeren van oldtimers zijn versoepeld
De voorwaarden voor het importeren van voertuigen zijn sinds 1 januari 2004
veranderd door de invoering van een Europese richtlijn. Voor voertuigen van na januari 1973 geldt nu dat de
eigenaar zoveel mogelijk informatie moet verzamelen (typeplaatje, verklaring fabrikant, documentatie,
aankoopnota etc., de herkomst moet dus wel op een of andere
manier worden aangetoond). Aangezien dat vaak niet volledig zal
lukken, zal de FEHAC voortaan worden aangemerkt als officiële
autoriteit en krijgt de FEHAC het exclusieve recht om
bouwjaarverklaringen af te geven. Met deze verklaring kunnen
deze voertuigen zonder originele kentekens gewoon door de molen
en (mits deze aan alle andere eisen voldoen) een - nieuw - kenteken
krijgen.

‘Nieuw’ boek
We noemen het een boek, maar dan alleen omdat het een ISBNnummer heeft. In de kast bij onze Franse correspondent troffen wij
een gebundelde stapel A4’tjes waarop gekopieerde Engelstalige
testverslagen staan. Een beetje zoals de bekende road test boeken
van Clarke. Dit boek is van Trevor Alder, verschenen in 1992, bevat
ca. 100 pagina’s en heeft ISBN-nummer 1-858-470-52.
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De derde SublieM van dit jaar en ook de laatste. Derde? Inderdaad, normaal verschijnen
er vier SublieM’s per jaar alleen ontbrak het aan kopij. Vandaar slechts drie exemplaren
maar u kunt het aan dit exemplaar al voelen, het is extra dik. Wij wensen u fijne
feestdagen, een goede jaarwisseling en we hopen u op de ALV op 30 januari te mogen
begroeten...
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Van de voorzitter
Nu ook dit verenigingsjaar ten einde dreigt te
lopen – het is wel verbazend snel omgegaan, vind
u niet? – moet ik constateren dat het bepaald niet
saai verlopen is. Qua activiteiten was vooral de
maand september een hoogtepunt. Eerst heeft
Theo, onze evenementenman, u een
najaarsmeeting voorgeschoteld waarin we op alles
wat los en vast zat hebben mogen schieten, en
vervolgens luttele weken later een bijeenkomst op
het circuit van Zandvoort georganiseerd. Ik heb
begrepen dat alle SM’s heelhuids het racecircuit
weer hebben kunnen verlaten, hetgeen niet alleen
voor de zelfbeheersing van onze auto’s maar nog
meer voor die van hun bestuurders pleit. Als klap
op de vuurpijl werd het weekend daarop bij onze
gastvrije George en Mumu in Brussel doorgebracht, voor de liefhebbers van een
Bourgondische lifestyle inmiddels een klassieker. De verslagen van deze bijeenkomsten
kunt u op de volgende pagina’s lezen.

COLOFON

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

Wat mij wel verbaast is dat grofweg steeds dezelfde leden op deze bijeenkomsten
verschijnen. Ik schat dat de deelnemers steeds uit een groep van pakweg 50 leden
afkomstig zijn. En dat betekent dat een honderdtal leden ofwel om andere redenen
(belangstelling voor de SM, technische informatie, SublieM, onderdelen, e.d.) lid is
geworden ofwel een ander soort bijeenkomsten verwacht dan hen nu wordt
gepresenteerd. Het laatste acht uw bestuur echter onwaarschijnlijk, omdat weinig clubs
een zó gevarieerd aanbod van clubbijeenkomsten biedt als juist de SM club. Verheugend
is wél, dat veel van de nieuwere leden op de recente clubbijeenkomsten verschenen en
dat betekent dat er ook weer fraaie en tot nog toe onbekende SM’s bewonderd konden
worden.

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

Productie:
Drukkerij Meerpaal Tiel

Ook in het afgelopen jaar konden we vaststellen, dat de SM club springlevend blijft: er is
een beperkte doch gestage instroom van nieuwe leden, waar natuurlijk tegenover staat
dat anderen hun lidmaatschap opzeggen, meestal “wegens het beëindigen van hun
hobby”. Dat moet ook te maken hebben met het door mij reeds enkele malen
gememoreerde feit, dat het bezit van én een SM én een levenspartner een weinig
duurzame situatie oplevert. En als de partner wint, verdwijnt de SM en vervolgens het
lidmaatschap. Hoewel: uitzonderingen houd je altijd.

Website:
www.citroensmclub.nl

Verschijning volgend nummer:

Omdat ik mij ten doel gesteld heb u te helpen om zo lang mogelijk tot de uitzonderingen
te blijven behoren en niet in de laatste plaats om het ledental ook in de toekomst op peil
te houden, zal ik u deelgenoot maken van de meest effectieve werkwijze om noch uw SM
noch uw partner van u te vervreemden. Ik zet de passage in een aparte alinea, zodat u
deze uit kunt knippen, voordat u uw partner deze SublieM laat lezen. Want het is een
absolute voorwaarde voor de effectiviteit van de werkwijze, dat uw partner er geheel
onkundig van blijft. Het moet een spontaan onderdeel van uw boeiende persoonlijkheid
lijken.

maart 2005
Oplage:
200 exemplaren

Basisregel één is simpel: vermenigvuldig het bedrag dat u aan onderhoud, brandstof,
onderdelen, etc. van uw SM besteedt met twee. Dat stelt u financieel in staat om telkens
als u geld aan uw SM gaat uitgeven (en naar mijn ervaring komt dat frequent voor) over
eenzelfde budget te beschikken om aan uw partner te besteden. Ervaren bigamisten
hanteren zelfs een verhouding van 1:2 of 1:3, maar dat is voor gevorderden.

___
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Ook basisregel twee is simpel: vermenigvuldig de tijd, die u met uw SM sleutelend en rijdend doorbrengt
met twee. Dat heeft tot gevolg dat elk aan de SM besteed uur ook een uur gezelschap voor uw partner
oplevert.
Het toepassen van beide regels (u kunt er niet naar believen één kiezen) betekent, dat de SM nimmer door
uw partner als een concurrent zal worden beschouwd, integendeel: elk uur en elke euro SM levert een
surplus aan aandacht voor uw partner op en welke partner kan daar nou wat tegen in brengen?
Consequent hanteren van deze twee basisregels vergt wel enige oefening en misschien ook wat
praktijkvoorbeelden. Hier zijn er enkele:
Zeg nooit: “Schat, zullen we wel dat komend weekend naar Parijs gaan? Ik vertrouw de SM niet voordat die
nieuwe roestvrijstalen uitlaat eronder zit”. U zondigt dan tegen beide basisregels in één zin! U pakt tijd af,
die van uw partner is, en gaat het geld, dat voor het reisje naar Parijs bestemd was, gebruiken om een
nieuwe uitlaat te kopen. Einde relatie!
Zeg dus: “Schat, we gaan lekker naar Parijs over veertien dagen. Komend weekend zet ik een nieuwe uitlaat
onder de SM, dan kunnen we onbezorgd van ons weekend genieten”. Makkelijk hè?
Nu is er mogelijk de complicatie dat u - de beurskoersen vallen wat tegen immers - geld heeft voor Parijs,
maar dan niet meer voor de uitlaat. Of voor de uitlaat, maar dan zit Parijs er niet meer in. Dan wordt de
oplossing:
“Schat, ik heb zin in een fietsweekend in Winterswijk. Zullen we dat komend weekend gaan doen? Het
weekend daarop wil ik de uitlaat van de SM repareren, want die maakt wat herrie”.
Heeft u andere bruikbare tips voor de stoutmoedigen onder ons? Schrijf het ons. Het toekomstig geluk van
leden, bestuur én club hangt ervan af.
Namens het bestuur
Paul Paymans

___
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De eerste grote trip met de SM
Door Walter Bogaerts en Annie BogaertsVerstraete

Altijd paniek voor vertrek
Op het laatste moment zag het er nog even naar
uit dat ik
niet zou
kunnen
vertrekken:
een lichte
vorm van
paniek
maakte
zich van
mij
meester
(motor
moet terug
uit
elkaar??),
de motor
pruttelde
fel tegen
en gaf
constant
valse
ontstekingen
in de in- en
uitlaat (wie de Yahoo lijst volgt, zal mijn
noodkreten wel gelezen hebben, kijk voor meer
informatie op http://autos.groups.yahoo.com/
group/Sport-Maserati-L/). Het bleek uiteindelijk
om slechte (nieuwe) NGK bougies te gaan, terug
Champions gemonteerd en alles opgelost.
Citroën-gevoel
Vrijdagmorgen afgesproken in de buurt
van Bergen om samen met enkele
leden van de Belgische DS-SM
club de trip te maken. Aan een
gezapig tempo (een ID 19

Verslag van de 13e ICCCR, in Interlaken, Zwitserland

Na verschillende weken intensieve arbeid, eindelijk
uitlaatkleppen vervangen door massieve exemplaren
(Andrew Brodie design), inlaten nagezien, valve seats
vervangen, kleppen geregeld met vulplaatjes van een
Ducati motor (wel prijzig maar de dealer zit aan het
einde van mijn straat), nieuwe remaccu, rubbers
stuurhuis, nieuwe brede radiator en slangen, extra
race ventilator, revisie starter enz. enz., was ik
eindelijk bijna klaar om mij aan mijn eerste grote
buitenlandse trip met mijn SM te wagen : de 13e
ICCCR te Interlaken, Zwitserland.

volgen), in een soms druilerige, soms hevige
regen op weg. Eens de Franse grens over kwam
de zon door de wolken en bij iedere halte
onderweg kwamen we steeds meer en meer
exemplaren van ons geliefde automerk tegen. Wie
ze waren of van waar ze kwamen wisten we niet
maar waar ze heen gingen konden we wel raden.
Toen we ergens in Frankrijk even een escorte van
vijf gendarmes op de moto kregen, die zelfs
trager gingen rijden om ons te bewonderen en ook
nog hun duim omhoog staken vooraleer verder te
rijden, kregen we zowaar een echt Citroëngevoel.
De temperatuur stijgt
Volledig tolvrij tot aan de grens in Bazel en
zonder problemen met mijn gerecupereerd
snelwegvignet
voorbij de
grenscontrole.
Even
verder
echter een
file in een
tunnel en
dan nog
bergop, de
temperatuur
onder de
motorkap
begon
aardig op
te lopen,
en ook ik
krijg het
meer dan
warm, hier
stilvallen
wil ik niet
meemaken en aan de blik van mijn vrouw te zien
is een echtscheiding meer dan nabij (‘t is
natuurlijk wel mijn eigen fout want het afstellen
van de carburators is er niet meer van gekomen
en ik heb een zeer slechte ralantie, gelukkig dat ze
dat toen niet wist…). Na veel zweten zijn we
uiteindelijk toch zonder stil te vallen uit de tunnel
gesukkeld op slechts drie of vier cilinders. Ik
moest wel zeven kilometer doortrekken voor alle
cilinders weer present waren. Eens dit achter de
rug zijn we voor de rest probleemloos in
Interlaken aangekomen.

___
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Altijd knus: een tent
Het was ondertussen ca. 20.00 uur. Na het
vervullen van de nodige formaliteiten liepen we al
onmiddellijk enkele bekenden tegen het lijf
waardoor het opzetten van onze tent steeds maar
werd uitgesteld. Toen we dan maar aan het tentopzetten-avontuur begonnen werd de lucht al wat
donker van de onweerswolken. Natuurlijk hadden
we een geleende tent meegenomen die wij pas op
het laatste moment gekregen hadden en wat
blijkt: nog maar vijf piketten!! Ondertussen gutst
de regen met bakken uit de lucht en begint het
ook nog vreselijk te waaien. Dit lukt zo niet, alles
maar in een grote natte bol opgerold en terug de
kofferbak in. Het beeld van een gezellige,
DROGE, hotelkamer begint stilaan vorm te
krijgen, want het stopt niet met regenen en

ondertussen is het al pikdonker. Maar aan de
massa volk die hier is samengestroomd te zien,
zal het vinden van een hotelkamer ook geen
makkie zijn. Bovendien was ons gezegd dat we op
het terrein zelf alles in euro’s konden betalen dus
hadden we ook niet de moeite gedaan om
Zwitsers geld te halen in de bank (wat is VISA
toch een prachtuitvinding…). Na wat heen en
weer gepraat toch maar beslist om op zoek te
gaan naar een hotel. Na tien kilometer houd ik de
autosnelweg (één baanvakje en een vangrail in het
midden) voor bekeken, ik zie geen steek door de
regen en de wegen zijn hier niet verlicht. In het
eerste dorpje dat we tegenkomen gaan we op
zoek naar logies. Een zeer vriendelijke
hoteleigenaar vertelt ons dat hij volgeboekt is
maar vergezelt ons persoonlijk naar zijn collega

___
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wat verder in de straat. Zij hebben nog een kamer
vrij maar zeggen er zeer uitdrukkelijk bij dat deze
aan de straatkant gelegen is. Dit is voor ons op
dat moment het laatste van onze zorgen, we
kunnen onze natte spullen uittrekken, douchen en
hebben een droog bed. Als we de volgende
ochtend gaan ontbijten, snappen we de uitleg
“aan de
straatkant”, we
blijken
terechtgekomen
te zijn in een
hotel waarvan de
achterzijde
uitkijkt over het
Thunermeer. Met
de zon die achter
de bergen
langzaam
opkomt, lijkt dit
wel het paradijs.
Onmiddellijk
maar een nachtje
bijgeboekt.

twee Opéra’s naast een rijke verzameling van al
dat moois dat ooit uit de Citroën stallen
ontsproten is. Zelfs onze hoogbejaarde Belgische
collega met de waarschijnlijk enige nog rijdende
Rosengart Traction is present. De foto’s van
Martijn (zie http://62.95.94.132/gallery/ICCCRInterlaken-2004) spreken voor zich.

De locatie
De volledige
zaterdag, met
prachtig weer dit
keer, op de
ICCCR
rondgelopen.
Deze was
georganiseerd op
een reserve
vliegveld van het
Zwitserse leger,
volledig omringd
door de bergen.
Tussen de vele
bekenden komen
we ook de
clubstand tegen
met Jan-Tjerk
Eelkema, Roland
van der Spek en
Peter Pijlman
present. Ik heb
ongeveer 60 SM’s
geteld waaronder
één echte en
enkele Duitse
cabrio’s , twee
Regembeau’s en
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De terugtocht, even
180…
De zondag besluiten
we om een ommetje
te maken via Luzern
voor we huiswaarts
keren. Na de
snelweg verlaten te
hebben, verandert de
viervaksbaan plots
in een slingerwegje
12% bergop. Luid
grommend scheuren
we naar boven,
sensationeel!! Mijn
vrouw die aan de
rechterkant een
fantastisch uitzicht
heeft, durft echter
niet naar beneden te
kijken. Met de
spreekwoordelijke
vlam in de pijp de
afdaling
probleemloos
voltooid. Ik stel me wel de vraag hoe het moet
zijn om zo een beklimming met bijvoorbeeld een
Traction tot een goed einde te brengen.
Voorspoedig tot in Bazel geraakt, nu terug
huiswaarts via Duitsland. Op de “Autobahn” kan
ik mijn SM eens even laten gaan. Er zijn wel heel
wat caravans en mobile home’s op weg zodat ik
maar een top gehaald heb van 180. Via de afslag
Straatsburg terug richting België. Als we
halverwege de namiddag nog even een stop
maken, staan we op de parking naast een mooie
Nederlandse CX break met ook het ICCCRembleem voor het raam. De wereld is toch klein,
zo blijkt maar weer.
Nog even wat repareren
Als we van de parking willen vertrekken doet de
starter het niet en voel ik iets raars aan het
contactslot. Draadje bijgelegd in de stekkertjes
van de starter, even op de batterij contact maken
en we zijn weer op weg. Onderweg merk ik
echter dat mijn richtingaanwijzers het niet doen
dus voorzichtig verder gereden tot aan de
Luxemburgse grens. Daar op een parking de
stuurkolom opengevezen, en zoals in de film drie
draadjes aan de stekker van het contactslot, de
twee draden van de starter tegen elkaar en hop
weer op weg. Nog even aanschuiven om te tanken

in Luxemburg, wat een prijsverschil, het wachten
meer dan waard, en daarna zijn we probleemloos
thuis gekomen. En zo zit mijn eerste grote trip en
éérste internationaal bezoek aan de ICCCR er op.
Zeer zeker voor herhaling vatbaar!!
Op de foto boven: het thema van de ICCCR in
2004: 70 jaar Traction Avant.
Linksboven een witte Opéra (met schuifdak) in
matige conditie.
Linksonder een zeer antieke Citroën
brandweerwagen die in de hallen stond
opgesteld: niet alleen kinderen raken direct
gefascineerd door het rood van de brandweer...
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Jubileummeeting van onze zusterclub

Nog meer DS’sen met een SM motor!

Door Gijs de Jonge
Op 28 en 29 augustus jl. hield onze zusterclub – de
Citroën ID/DS Club Nederland – een
jubileummeeting in het Archeon te Alphen aan den
Rijn onder de titel “Back to the Future” naar de
gelijknamige film. Clublid Gijs de Jonge, ook DSliefhebber, doet verslag.
Tijdens het opbouwen van de meeting had het aan
een stuk door gegoten. Gelukkig was het in het
weekend prachtig weer, het bezoek kwam
vervolgens in groten getale. Voor de bezoekers
waren er buiten de Citroën’s voldoende andere
dingen te doen uit de rijke oudheid.
Gelijk bij binnenkomst stond er een clubstand met
boekwerken van het jubileumweekend. Als eerste
Citroën was de DS uit de film ‘Back to the Future’
te aanschouwen. Die trok veel bekijks. Vervolgens
kon je verschillen waarnemen tussen Usine
cabrio’s en replica’s al dan niet opgetrokken van
polyester.
Op een ander deel van het terrein stonden stukjes
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vlijtige huisarbeid waarvan één voorzien was van
een Citroën SM-motor met airco, tevens een
vierdeurs cabrio. Volgens Engelse traditie waren
de nodige onderdelen voorzien van dezelfde lak
als het plaatwerk van de carrosserie.
Chapron uitvoeringen waren overvloedig
aanwezig. De één prachtig gerestaureerd, de
ander bijzonder in uitvoering en weer een ander
in een zeer armzalige staat, maar wel zéééér
bijzonder. Van een houten DS mocht geen foto
worden gemaakt en dat doe ik dus braaf ook niet
(wel dus).
Op het middenterrein DS cabrio’s voorzien van
partytent tegen zonneschijn of regen. De nieuwste
Citroën modellen waren door een lokale dealer
(Zwart) op het Archeon neergezet. Buiten dat leek
het wel ook een Citroën SM meeting, zoveel
berijders waren er aanwezig. Goed, voor de
Citroënrijders die niet aanwezig waren hierbij wat
foto’s.
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Redactionele oproep!
De website van de club is in z’n huidige vorm
inmiddels al weer een jaar of vier in de lucht en
wordt zeer vaak bekeken. De inhoud is redelijk
compleet, de site is inmiddels ook in het Engels
beschikbaar maar er is nog een tweetal zaken die
we als wens hebben openstaan om
geïnteresseerden in het algemeen en onze leden in
het bijzonder van dienst te zijn met informatie
over de SM.
Het eerste betreft tijdschriften waarin publicaties
over de SM opgenomen zijn. Naast het feit dat we
die in SublieM vermelden bij het verschijnen van
zo’n tijdschrift, zodat u in staat bent het ook aan
te schaffen, plaatsen we van elk tijdschrift de
cover op internet (kijk maar eens in het menu
Nieuws – Tijdschriften). Op deze wijze bieden we
geïnteresseerden een zo compleet mogelijk
overzicht waarbij men in staat wordt gesteld om
met de geboden informatie zelf op jacht te kunnen
om een exemplaar van een bepaald tijdschrift te
bemachtigen. Dit kan nu al met boeken over de
SM (zeer compleet) en folders (redelijk compleet).
Van de tijdschriften weten we echter dat het bij
lange na nog niet compleet is. En waarschijnlijk is
het ook nooit compleet te krijgen want wie van u
leest, om maar eens een voorbeeld te geven,
klassieke autobladen uit IJsland? Maar de covers
die we nu hebben vormen naar ons idee nog niet
de helft van covers waaraan we makkelijk zouden
moeten kunnen komen. Want u heeft ze misschien
in uw verzameling! De concrete oproep is dus:
heeft u een tijdschrift met een artikel over de SM
en staat de cover van dat tijdschrift nog niet op
onze website, stuur ons daar dan een digitale
kopie van. Met de benodigde gegevens inzake
verschijningsdatum, nummer, titel en land van
herkomst.
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Het tweede betreft schaalmodellen. Daarvan
hebben we nu enkele exemplaren op de site gezet
(kijk in het menu Nieuws – Schaalmodellen) als
voorbeeld maar het is onze bedoeling om net als bij
de boeken, folders en tijdschriften, zoveel mogelijk
schaalmodellen weer te geven met bijbehorende
relevante informatie. We kunnen u vertellen, dat is
een minutieuze klus! In de loop der jaren hebben
we van diverse sites plaatjes gekopieerd van SMschaalmodellen (ca. 100 stuks) en die moeten
allemaal gecategoriseerd, (summier) beschreven en
digitaal bewerkt worden. Los van het feit dat we
van een groot aantal schaalmodellen geen (digitale)
afbeelding hebben maar wel het schaalmodel zelf.
Die modellen moeten dus ook gefotografeerd
worden (en dat behoeft zeker geen hightech
fotografie te zijn), gecategoriseerd, beschreven en
bewerkt. Het resultaat is natuurlijk reuze handig: u
print gewoon de internetpagina van de
schaalmodellen uit en gebruikt dat als
afstreeplijstje voor uw eigen modellencollectie en
wanneer u een beurs bezoekt, fungeert het als
boodschappenlijst. Dit voorkomt dat u per ongeluk
een schaalmodel dubbel koopt én u ziet hoe het
originele model eruit zou moeten zien. De concrete
oproep hierbij is dus: wie is handig met het maken
en digitaal bewerken van foto’s en wil ons
behulpzaam zijn met deze omvangrijke klus?
Reacties kunt u sturen per mail aan Roland van der
Spek via onze clubsite (info@citroensmclub.nl).
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Scheur Machine of Start Malaise?
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In Haarlem volgde de eerste grote test. Tanken. Na een aderlating

‘s Ochtends na een onrustige nacht hebben we direct gekeken of het
een nare droom was geweest of harde werkelijkheid. Helaas, het
laatste... Met een jumpstart sloeg ze weer meteen aan, het
acculampje ging uit, de dynamo werkte... Nieuwigheid? Stationair
liep ze toch niet al te best. Door spanningsfluctuaties verloor de
injectie soms een paar vonken. Inmiddels stonden onze vrienden,
zij zouden ons vergezellen naar Zandvoort, op de stoep: die wilden
de SM-sfeer weleens proeven. Besloten werd om met twee auto’s en
startkabels op weg te gaan. De meerijdende DS zou de jump wel
kunnen verzorgen.

De voorbereiding was perfect! Op zaterdag had ik de SM uit de
stalling gehaald en ze startte meteen! ‘s Middags ging ik naar Delft
bij vrienden op bezoek, toch een uurtje lekker snelweg rijden en ‘s
avonds terug met licht aan gaf ook al geen problemen. Alleen bij
het parkeren voor de deur sloeg ze af. Het was ook meteen
duidelijk dat ze het ook niet meer ging doen. Geen spanning meer
in de accu... Gezien het verleden besloten we de volgende dag
verder te kijken...

Circuit Zandvoort organiseerde zondag 12 september jl. een festijn
waaraan klassieke autoclubs konden deelnemen: zodoende konden hun
leden van het circuit gebruik maken en dat is voor velen een
buitenkansje. Het relaas van een dagje Zandvoort…

Door Joris Bogaard

Om 10.30 uur werd alle SM-eigenaren verzocht zich op te stellen
voor de recreatieve rondjes over het circuit! De verwachtingen
waren hoog gespannen! De SM van bovengetekende had nog even
een jumpje nodig... Na 10 minuten wachten, had de SM het
stationair draaien wel gezien en sloeg af. Toen we eindelijk mochten
gaan rijden (eerst een jump) liep de dame hoestend en proestend de

Wegens de enorme wind die er stond konden we geen kraampje
opzetten voor de club shop. Dat werd dus kofferbak verkoop. Dit
zorgde er later voor dat ook de voltallige clubshop met enorme
spoed over het circuit is gegaan want ze moest achterin blijven! De
regen die voorspeld was bleef gelukkig uit. Hoewel gelukkig…
wederom hebben we geen clubparaplu verkocht!

Op dit moment ontmoetten we al andere deelnemers aan het club
evenement. Vijf rode Barchetta’s in een rijtje die met 80 kilometer
per uur over de A9 tuften... De Lambo Countach die ons inhaalde
ging een stukje harder! Een routebeschrijving naar het circuit
hadden we verder niet nodig want een bonte stoet van oldtimers
reed door Haarlem richting Zandvoort. Eenmaal op het circuit
vonden we de paddock al snel, maar de plek voor de SM club leek
er niet te zijn... Of toch? Een plek midden op het terrein was
afgebakend met een omgevallen hek en een wit stuk hout... Op de
achterkant hiervan stond inderdaad keurig Citroen SM Club
Nederland!

bij de kassa, met zweet in de handen de sleutel omdraaien...
Meteen! Now breaks my wooden shoe! Toch een tijdelijk probleem?

De SM uitlaten op het circuit van Zandvoort
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Door de vorm van de baan, accelereren berg op en remmen berg af,
kon je niet echt boven de 140 komen zonder een grindbakje te
riskeren (uitzonderingen als Y.C. te A.daargelaten, hij wist de 170
ruim te passeren) en de remmen begonnen al aardig te ruiken. Dus
na ruim 35 minuten de SM afbeulen zijn we de pits ingegaan om te
kijken hoe hard er op het rechte stuk gereden werd. De geur van
rubber en remblokken samen met het geluid van de brullende
motoren is erg overweldigend! Met ons lijf vol adrenaline zijn we
de auto weer op de paddock gaan zetten en hebben we een broodje
en een drankje genuttigd op de tribune om te kijken naar de andere
clubs! Verder op de paddock kijken naar de Super 7 club, de Fiat
Abarth club, waarvan de motorkapjes niet dicht kunnen omdat er
grotere motoren in moeten, de Maserati vereniging met vooral

Waar we al een klein vermoeden van hadden werd bewaarheid.
Met vier personen, een clubshop inclusief geldkist en een grote
gereedschapkist in de auto is de SM geen Macho Sprinter meer! Op
het rechte stuk konden we met de SM leuk meedoen – clublid Yuri
C. met drie liters en lichte bemanning deed het nog best aardig maar in de bochten vlogen de Alfa’s, Porsche’s en zelfs Fiats ons
langs en dus om de oren! Vooral ingehaald worden door een Panda
doet pijn!

baan op. Al snel reden we op een verlaten circuit! Maar niet lang!
De Porsches hadden een snelle ronde gedaan en lapten ons de
eerste keer....Na zo’n drie ronden vond de dame dat ze ons genoeg
gestraft had en liet al haar zes cilinders weer meedoen! Toen
konden we eindelijk gaan Scheuren Man!

Met dank aan Yuri Colman voor het grootste deel van de fraaie foto’s bij dit artikel, op
de omslag en de middenpagina.

P.S.: De nieuwe dynamo zit er al bijna in!

Na nog twee jumpstarts hebben we heelhuids de thuisbasis bereikt!

Inmiddels had al een aantal leden het circuit de rug toegekeerd. Wij
zijn om een uur of vier gaan uitwaaien op het strand om deze
enorm leuke ervaring op ons in te laten werken! Mede dankzij het
weer is het een geslaagd evenement geworden!

In de middag zijn we met een groepje SM’ers gaan kijken naar de
slalomwedstrijden waar geen SM zich aan waagde. Vooral de Mini
Coopers waren hier heer en meester. Een deelnemer met een Volvo
V40 (klassieker, nee toch) kon toch niet echt meekomen!

Het is duidelijk geworden dat de SM niet bepaald geschikt is voor
het circuit: de voortreffelijke wegligging rechtuit, wreekt zich in
bochten. Daarin gaat veel snelheid verloren. Beschikt een circuit
dus niet over lange rechte stukken dan vliegen andere merken
letterlijk voorbij. Maar een beleving is het zeker!

biturbo’s, Lamborghini’s en Ferrari’s, vooral de Espada is een apart
apparaat om te zien! En veel meer moois…

In memoriam: Michel Harmand
Door Peter Pijlman

Collega van Robert Opron overleden

Vorig jaar overleed Jean Giret, medewerker van
Robert Opron en speciaal belast met de vormgeving
van de Citroën GS. Giret werkte ook mee aan de
ontwikkeling van de vormen van onze SM.
Kortgeleden is opnieuw een van de meest bekende
medewerkers van Robert Opron overleden, Michel
Harmand. Harmand is vooral bekend geworden als de
collega, aan wie destijds de ontwikkeling van de
Citroën CX werd toevertrouwd.
Een pure CX
Ongeveer een half jaar geleden kocht ik een CX
Reflex van 1979, kleur crème, AC 074. Vierversnellingsbak, diravi, matzwarte raamlijsten,
rvs-handgrepen, niet-getint glas, nagenoeg
nieuwe bruingeblokte stoel- en
achterbankbekleding, bruin dashboard en stuur,
los asbakje op de console, en perfecte ´panneaux
intérieurs´(binnendeurbekleding, zonder extra
armliggers). Merkwaardigerwijze was het er een
met elektrische raambediening vóór (option),
maar zonder hoofdsteunen op de voorstoelen! Die
waren destijds in Frankrijk ook een ´extra´, terwijl
de achterbank wél veiligheidsgordels had
(verplicht!). Door z´n eenvoud en de roestvrije
staat, was het een auto die paste in mijn dromen.
Vooral de nog niet uitgebouwde voorspatborden
hebben me verleid haar aan te schaffen: zó was
(op de ´baguettes´, beschermstrips op de flanken
na) de auto (bijna) bedoeld door Robert Opron en
zijn equipe.
Eenvoud is
het kenmerk
van het ware.
En hoewel
mijn CX niet
het allereerste
ontwerp
representeert,
komt hij/zij er
dichtbij in de
buurt. De
hand van
Harmand is,
achter het
stuur
plaatsnemend,
voelbaar.

Speciale werkmethode
Michel Harmand, technisch tekenaar van beroep,
was een man die perfect paste in het team dat
Opron om zich heen had verzameld nadat hij
´responsable de style´ bij Citroën werd, in 1964.
Giret werd als ´sculpteur´aangenomen in 1964 en
Harmand trad een jaar later als tekenaar in
dienst. Evenals Opron hield Harmand van ´puur´:
eenvoud, simpele, logische lijnen. Bovendien
bezat hij het talent om de innovatieve ideeën van
Robert Opron nauwgezet in concrete lijnen om te
zetten.
Michel Harmand was niet de man die de gave
heeft ontwikkeld om driedimensionaal te werken.
Hij was wél de man die uiterst minutieuze
tekeningen kon maken, waarmee de vormgevers/
ambachtslieden aan de slag konden. Hij ging bij
het tekenen op een bijzondere manier te werk,
aldus Opron: ´Hij stond vrijwel de hele dag
achter z´n tekentafel, stil, zonder te spreken met
anderen en zéér geconcentreerd. Hij tekende altijd
met passers, linialen en sjablonen, nooit uit de
losse hand, heel bijzonder. Het was een
consciëntieus en serieus man, eerlijk, zeer
toegewijd en hij begreep altijd onmiddellijk waar
ik heen wilde. Met veel talent en hard werkend
exploreerde hij de basiselementen die ik aandroeg
en dat bracht me ertoe hem de
verantwoordelijkheid te geven om de
driedimensionale ontwikkeling van de CX, in
losse modellen van hout en kunststof én in gips,
toe te vertrouwen en hem andere medewerkers,
waaronder de
talentvolle
Italiaanse,
Spaanse en
Afrikaanse
handwerkslieden
te laten
begeleiden.
Harmand was
zonder twijfel één
van m´n meest
talentvolle
medewerkers en
het is jammer dat
hij na mijn
vertrek zo weinig
uit de verf is
gekomen. Hij
verdiende beter.´
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Geschiedenis
Over de ´lunule´ (letterlijk: het halve maantje dat
zichtbaar is op de nagels van vingers) gaan veel
verhalen. Het instrumentenpaneel, dat als een
soort halve rugbybal direct achter het stuur van
de CX op het dashboard is geplaatst, is voor velen
het markantste deel van het interieur van een CX.
De ronddraaiende, verlichte tonnetjes die de
snelheid en het toerental aangeven, en de aan de
zijkanten direct achter het stuur geplaatste

commando-eenheden voor de verlichting, de
claxon en de ruitenwissers zijn door Harmand
geconcretiseerd. De geschiedenis van de
ontwikkeling van het instrumentenpaneel
illustreert kernachtig de samenwerking tussen
Opron en Harmand. Robert Opron is z´n hele
leven al gepassioneerd sportliefhebber en een
innovatief zoeker naar nieuwe ontwikkelingen
voor de automobiel. Zelfs tijdens het kijken naar
sportwedstrijden op de televisie, schetst hij
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nieuwe auto´s en details van automobielen.
Tijdens het kijken naar een rugbywedstrijd, kwam
het idee van de halve rugbybal als basisvorm
voor het positioneren van de instrumenten bij
hem op. Daarna heeft hij van hout de basisvorm
gemaakt en vervolgens meegenomen naar het
Centre de Style in Vélizy en aan Harmand
gegeven met de opdracht dit idee voor hem uit te
werken. Het resultaat spreekt voor zichzelf: het is
niet alleen fraai, maar vooral uiterst functioneel:
de handen hoeven niet van het stuur afgehaald te
worden tijdens de bediening van de handels en
knoppen. Veel automobielconstructeurs van nu
hebben het idee verder ontwikkeld en maken er
thans dankbaar gebruik van. Ook Citroën werkt
er nu weer mee, in verder ontwikkelde vorm, bij
de komende C4!
De historie van de ´lunule´ is hiermee
weergegeven. En voor de twijfelaars onder u: een
kleine twee jaar geleden was ik aanwezig bij een
telefoongesprek tussen Opron en Harmand.
Harmand belde Opron op om de geschiedenis
van de ´lunule´ nauwkeurig te kunnen
omschrijven in zijn zojuist gestarte reeks artikelen
voor Auto Concept. Harmand bevestigde de
historie zoals hier weergegeven. Dat tekent de

nauwkeurigheid, het consciëntieuze van de thans
overleden ontwerper.
Jammer
Het is niet denkbeeldig dat Harmand, evenals
zeker het geval is geweest bij Jean Giret, gehoopt
heeft na diens vertrek bij Citroën opvolger van
Opron te kunnen worden. Harmand had zeker
het talent om de innovatieve gedachten van
Opron verder te materialiseren, al moet aan de
leidinggevende kwaliteiten van Harmand
getwijfeld worden: hij was wat zwaar op de hand,
ietwat hypochondrisch, en vooral té serieus om
speels, met humor en tegelijkertijd met harde
hand leiding te geven aan een team eigenzinnige
mensen zoals de meeste goede vormgevers en de
specialisten op het gebied van houtbewerking,
plasticine en gips nu eenmaal qualitate qua zijn.
Nadat Jean Giret korte tijd ad interim de leiding
over de ontwerpafdeling had gehad, kwam onder
leiding van Olson het talent van Harmand weer
enigszins tot leven, maar helaas werden zijn
creatieve ideeën over de verdere evolutie van de
CX niet meer gerealiseerd. Hoewel velen het
interieur van de CX série 2 mooi vinden, ging de
fabelachtige synergie van in- en exterieur van dit
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CX-model verloren. Hoewel de beroemde
´lunule´, de halve vliegende schotel (of rugbybal)
in belangrijke mate gehandhaafd bleef, kreeg de
rest van het interieur niet de vormen die
Harmand voor ogen heeft gehad, getuige een
kopie van een tekening van Harmand voor het
nieuwe interieur van de CX. En dat is jammer.
Ere wie ere toekomt
De laatste jaren leefde Harmand in een voorstad
van Parijs een teruggetrokken leven. Toch kreeg
hij van de pers een zekere erkenning voor zijn
werk. Zoals al eerder aangegeven, heeft Michel
Harmand in het autodesignblad Auto Concept de
kans gekregen om een serie artikelen te starten
over de geschiedenis van autodesign. Helaas is de
serie (die er interessant en rijk gedocumenteerd
uitzag) enige tijd geleden gestopt, waarschijnlijk
wegens de slechte gezondheid die Michel
Harmand de laatste jaren parten heeft gespeeld.
Bovendien verscheen het blad de laatste tijd zeer
onregelmatig.
We wensen zijn familie en vrienden sterkte toe bij
het verwerken van dit verlies. Zoals Opron bij
herhaling heeft gezegd: het ontwerpen van een
nieuwe auto is teamwerk. Harmand was één van
de talentvolle leden. Om het zacht uit te drukken.
Iedere zichzelf respecterende Citroënverzamelaar
zou Harmand moeten (kunnen) eren door een CX
aan de collectie toe te voegen! En als u reeds zo´n
bijzondere Citroën hebt, geef ik u een idee: klop
dan zoals ik deed één keer de ´lunule´ op z´n kop
en zeg: ´Dankjewel, Salut et merci, Michel
Harmand!´
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Brussels by Night
Door Roland van der Spek

Voor Sterke Magen

Dat september vol met meetings zat, geeft niet alleen
aan hoe levendig de club is maar het biedt de leden
eveneens een zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten.
SM gerelateerd, dat natuurlijk wel. Zo ook de
inmiddels vierde Brussels by Night…
Even op een rijtje: het eerste weekend van
september was er kleiduivenschieten bij Jan Pols,
het tweede weekend van september was er woest
rijden op Zandvoort en het weekend daarop veel
eten en drinken in Brussel bij Georges, Mumu en
de kleine Giorgio (hoewel die laatste niet
meedronk). En dan had ik half augustus al het
hele weekend in Zwitserland tussen de Citroëns
gestaan op de ICCCR en zou ik begin oktober nog
een week in Italië vertoeven, zogenaamd om
inspiratie op te doen voor Citroën-gerelateerde
zaken... Hoeveel double chevron kan een mens
verdragen?
Schrappen, het kan niet anders
Zandvoort moest er maar aan geloven: ik ben toch
SM-loos en meerijden lijkt me absoluut niet leuk.
En om met mijn dagelijkse auto het circuit te
betreden, leek me geen goed idee: dat ding is niet
bepaald klassiek en bovendien ken ik geen SM die
me dan partij zou kunnen bieden (en dan heb ik
het over kille rondetijden, qua beleving ligt dat
natuurlijk wel even anders). Bovendien had ik nog
geen enkele keer Brussels by Night bijgewoond,
er goede verhalen over gehoord dus dat liet ik dit
keer niet schieten.
Citroën België
Hoewel men zich vrijdagavond al kon vervoegen

bij de familie Giorgi
kozen mijn vriendin en ik
ervoor om
zaterdagochtend te
verzamelen bij Citroën
België in Brussel. Dit
grote, onder architectuur
ontworpen gebouw,
vormt sinds jaar en dag
het onderkomen van
Citroën België en heeft in
vervlogen tijden zelfs een
assemblagelijn gehad om
bepaalde Citroënmodellen af te bouwen. Achter de voorzijde van
het gebouw bevinden zich dan ook grote hallen
die nu deels voor opslag en deels als garage
worden gebruikt. De voorzijde zelf is als
showroom ingericht en ik probeer mij voor te
stellen hoe het er in de jaren zeventig uitgezien
moet hebben: de grandeur van Brussels chique,
een prachtig, opvallend en statig pand met een
strakke showroom gevuld met alleen spierwitte
DS’sen, AMI’s, 2CV’s en natuurlijk centraal, op
een schuin draaiplateau, een SM. Verkopers in op
smokings gelijkende pakken wandelen vol trots
tussen hun handelswaar, potentiële kopers in
zondags tenue nauwlettend in de gaten houdend.
Terug naar nu: een afbladderend pand, een
groezelige showroom gevuld met al het lelijks dat
Citroën al jaren op de markt durft te zetten, in
carrosseriekleuren die door emotieloze
marketingflipjes zijn bedacht en dusdanig
opeengepakt, wellicht ook een marketingtruc, dat
de veelheid aan lelijkheid bijna weer mooi wordt.
Wie o wie koopt er in vredesnaam een
ochtendurinekleurige C2 met een volledig grijsgrijs-grijs interieur? Of liever, hoe breng
je in vredesnaam een dergelijke
uitmonstering aan de man of vrouw? Ze
moeten bij Citroën topverkopers
hebben… En dat resulteert voor ons in
een prettig ontvangst en boeiende
rondleiding door het imposante pand.
Lopend naar het eten
Vanuit Citroën lopen we de stad in voor
een door Georges verzorgde rondleiding.
In vogelvlucht zien we highlights van het
centrum van Brussel en eigenlijk is het
een touristische route naar de locatie
voor een uitgebreide lunch. Nadien is
een dubbeldekker geregeld en kunnen we
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met het hoofd in de zon en wind genieten van
Brussel van boven. Te voet gaat het daarna via
mooie straten en avenues terug naar Citroën
Belgique om in de auto te springen richting hotel
Victory, het hotel van Georges en Mumu. Er moet
immers worden omgekleed, het diner komt
aanstonds!
Taxiënd naar het eten
Georges en Mumu zijn hun hotel aan het
uitbreiden, meer kamers vooral, en geven de
belangstellenden een rondleiding, bier, wijn,
frisjes, bier en wijn. En iedereen wil natuurlijk
even zitten in een van de auto’s die onderdeel
uitmaken van de immer uitdijende collectie auto’s
van Georges en Mumu. De SM kennen we, dan is
er nog een C5 break voor de boodschappen van
het hotel, een 206 CC (stond dat niet voor coupé
cabriolet) voor mooi weer, een Maserati
Quattroporte uit de jaren zeventig en inmiddels is
er ook een Maserati biturbo bijgekomen, ook voor
mooi weer, dus met stoffen dak. De hotelgasten
parkeren dan ook altijd aan de overkant van de

straat… Fijn in het hoofd van de Belgische biertjes
en fraai blikwerk is het opfristijd: Citroën België
heeft een busje beschikbaar gesteld en tezamen
met de C5 break kan het hele gezelschap naar het
centrum worden gebracht om daar in een prachtig
restaurant van een copieuze maaltijd te genieten.
Met dito wijn. Het spreekt voor zich dat de bar
van het hotel bij terugkomst uit het restaurant
terstond opengaat zodat iedereen zich nog even
tegoed kan doen aan onbekende alcoholische
versnaperingen. Hoewel, iedereen? Eentje haakt
vroegtijdig af, en laat dat nou net die ene zijn die
in de voorgaande jaren – zo heb ik horen zeggen –
des nachts nog de boel op stelten zette door zijn
vaardigheden op het drumstel te showen, meer
muziek te verzorgen en mooie verhalen aan te
zetten, alles natuurlijk bijgezet door Belgische
biertjes… ’t Vaderschap en verantwoordelijkheid
of bier en wijn…
Toerend naar het eten
Met een licht kloppend hoofd, het is inmiddels
zondag, stappen we in de auto voor een tocht om
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Brussel, over konkelende weggetjes, door kleine
dorpjes, tussen de groene en weidse velden van
het Belgische platteland. De snelle slaper van
gisternacht geeft ook nu geen blijk van zijn imago,
de rit verloopt rustig, er worden geen schokkende
snelheden genoteerd. Een voordeel daarvan is dat
de groep, de sliert SM’s, bijeen blijft. Met een
tussenstop in Leuven voor koffie met gebak, de
bekende ‘zet alle SM’s op een rijtje voor een mooi
gebouw’ foto wordt geschoten en de weg
vervolgd zich naar het restaurant van een golfclub
voor het laatste gezamenlijke maal van het
weekend: de zondagslunch. Mooi weer, prachtig
uitzicht, heerlijk eten en een beetje drinken (in
verband met de terugreis), een fraaie afsluiter van
een weekend waarin elke deelnemer toch
minimaal drie kilo moet zijn aangekomen.

Bijzonder om te vermelden is dat Mumu en
Georges voor alle gasten een speciaal cadeau
hebben laten vervaardigen: een prachtige
decanteerkaraf met inscriptie als aandenken aan
de vierde Brussels by Night…
Volgend jaar weer!
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Schroot Man!
Door Gert-Jaap Span

Nog even een stukje uit het verleden
plafonds ,, en schoon, lijmen met spuitspray en
laat nu weer los
Had ik niet al eens geschreven dat ik de
stoffenbekledingen stijlen had verwijderd?
Volgens mij wel. Had ik al eens geschreven wat
ermee gebeurd was? Volgens mij niet, bij deze
dan.
Waarschijnlijk kennen jullie het wel, na al die
jaren begint de stoffen bekleding te verstoffen en
wordt de schuimrubberlaag helemaal korrelig. Bij
niet anders. Dientengevolge heb ik dus maar

De oplossing staat waarschijnlijk in ieders huis,
hupsa, in de wasmachine ermee. Niet te heet
wassen want je weet nooit hoe het er uit komt.
Dus kennelijk is 30 grsden nog te heet want de
strofjes kwamen er kleiner uit dan ikze erin had
gedaan. Maar goed, met een beetje rek ent

Relaas van een eigenwijze hobbyist – 8

Heet u dat ook wel eens? Je wilt wel iets schrijven
voor het clubblad maar je bent geen schrijver?
Wellicht een klein beetje hoop zoals u hier aantreft.
Gaandeweg dat ik de ruwe gedachten aan het papier
toevertrouw, kom ik na tussentijds lezen erachter dat
wat ik in eerste instantie opschrijf wellicht niet goed
genoeg is voor publicatie. Mijn stukken herlees ik dan
ook meerdere malen om te kijken of het wel een beetje
klopt en dat er wat struktuur in zit. In dit geval heb
ik dat eens niet gedaan om u een indruk te geven hoe
de ruwe versie op papier komt, zo ziet u maar, gewoon
grof beginnen en dan
stukje bij beetje
bijschaven, de meesten
van u moeten het
kunnen. En bedenk 1
ding, uw ervaring, hoe
klein ook voor u, kan
voor een ander een
eyeopener zijn, danwel
stof tot nadenken,
velen zullen er plezier
aan hebben (of is dit
gewoon het goedpraten
van mijn eigen
stukken?). Begin
gewoon met het
opschrijven van het
punt waar je iets over
wil schrijven. Dat heb
ik wederom gedaan.
En nu is het eens niet
gecorrigeerd: niet door
mijzelf en niet door de
redactie van subliem.
Gaat ie!

besloten om alle stoffen van de diverse stijlklen
te verwijderen van de ondergrond. Dit is niet het
meest moeilijke deel aangezien door er slechts
naar te kijken laat de stof al los van zijn
ondergrond. Wat je dan overhoud zijn een aantal
stukjes stof die vol zittenmet poeder.

rekwerk krijg je zze wel weer opformaat. Nu nog
zien ze vast te zetten.
Hiervoor ben ik naar een hobbywinkel gegaan.
Nee niet de Praxisa aan de overkant maar zo’n
hobbywinkel waar ze dingen verkoepe als een
gaatjestang, poppenkopjes, schildersezels,
vingerverf, kraaltjes, tekenpapier,
stoflijm…….STOFLIJM?????
Na uitleg aan de medewerker raadde hij mij af
om iets als bisontix te gebvruiken op de stof
aangezzien dit na verloop van tijd gelige gaat
verkleuren, daarnaast was het nogal pittig spul en
dat zou voor de stof ook niet goed zijn.
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weer tegem.
Waarschijnkllijk was de
hoeveelheid Fibreze te veel
geweest want er waren al
heel wat delen die weer
losgelaten hadden. Ik zal
mij beraden op de
vervolgstappen, ik heb het
spul nu eerst maar
weggelegd in de hoop dat
ki nog een briljante
ingeving krijg om het toch
een keer goed te doen.
Uiteindelijk weggeggaan met een spuitbus lijm
die niet te ster is en die je weer los zou kunnen
halen. Nou dat klonk goed.
Thuis de diverse lapjes zogoed als het gaat
platgelegd (de rottige randjes krullen steeds op)
en ingespoten met de lijm. De lapjes op de
onderlaage gelegd, omeslagen, aangedrukt,
genoglijk naar het resultaat zitten kijken
en…..PANG, alsof de knoopjes erafschieten als
het bloesje te starak zit bij een rondborstige dame.
Zo ineens zaten de omgeslagen stukjes stof
ineens weer aan de voorzijde, 30 graden inde
wasmachine zou toch niet te heet moeten zijn,
helaas.
Poging 2. Toch maar spuitlijm van Bison gekocht
nu wel bij de Praxis aan de overzijde. Lapjes
platgelegd (u weet wel die randjes en zo)
eningespoten. Nou het lijken wel egels want na
het inspuiten met lijkmu waren niet allen de
randjes opkgekrult, de hele lapjes begonnenn opte
krullen. Senl werken is dus het advies en goed
opletten wwar je lijm aan je vingers krijgt want
dat mag natuurlijkniet aan de voorzijde van de
stof terecht komen. Wederom genoeglijk naar het
resultaat zitten kijken. En dan komt er het
volhende probleem. De verschillende delen
beginnen allemavhtig te stinken, jeetje watr een
zure lucht komt daar van af, als die in de aito
ziteen dan wil jer niet in rijden. Gelukig brengt de
Fibreze uitkomst en spuit ik de bekleding
ruimhartig in. Zo dat nare luchtje is eraf (al moet
ik zeggen dat Fibreze ook niet geweldig is ) maar
altijd betere. Het hele zwikkie wegfeelegd en er
een tij danniet naar omgeaien.
Een half jaar later waas ik mijn interieur wer een s
aan het herinrichten en kwam ik de beklede delen

- Spoelen van radiateur met cv pomp
Een andr punt is de radiateur. Hij heeft wat
deuken en ziet er vies uit vanbinnen. Krent als ik
ben wil ik toch gewoon dezelfde radiateur weer
montern. Wat ik niet wil is de radiateur weer
monteren om er tijdens het rijden eenreinigingsds
geodje aan toe te boegen die jje dan weer af moet
tapen. Er bestaat vand at spul in een blikje
inpoedervorem en daarvan ben ik altijd bang dat
het ergens in het blok achterblijft. M.a.w. ik wil de
radiateur eerst spoelen en dan pas inbouwen. De
werkwijze was als volgt.
Men neme een hogedrukspuit en blaast door de
radiateur heen om de ergste rotzooi te
verwijderen. Vervolgens ga je naar de
oudijzerhandel en slooptdaar van een altijd wel
aanwezige c.v.installatie de circulatiepomp af.
Pak een paar slangen en bouw de c.v.pomp in aan
de radiateur. Vul het systeem met water en gooi
er een reinigingsgoedje bij en steek de stkker in
het stopconact. Kom er vervolgens achter dat de
[pom[p niet wil lopen aangezien deze al een tijdje
niet heeft gedraaid en droog stond. Verwijder het
schroefdopje van de pomnp en maak de pomp
wer gangbaar. Dit uiteraard nadat de stkker weer
uit het stopcontact was verwijderd,.
Steek opnieuw de stekker in het stopkontakt en
geef een pappar tikken op de pomp omdat het
KL**()@@##TE ding nog steds niet draait. Luister
vervolgens genoegzaam naar het gesnor van de
pomp en laat het hele geval een dag of wat
draaien. Na 5 dagen draaien een een paar keer de
motor aanzwengelen omdat het poeder
(reingingsmiddel) voor een vastlopende motore
zorgt, zet je het systeem stop en verwijdert de
vloeistof. Vervolgens nogmaals met de
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hogedruksopuit erdoore en je staat vertselt wat er
allemaal uitkomt.
De grote vraag is natuurlijk of het voldoende
heeft gewerkt, ik heb geen idee, MAAR IK BEN
WEL WEER LEKKER MET DE SM BEZIG
GEWEEST EN DAAR DRAAIT HET
TENSLOTTE OM.
En dat is wat er na 1 uur en 2 grote glazen wijn op
papier staat. Ik teken vridagavond, 21:31 uur, ik
had eigenlijk nu TopGear willen kijken maar mijn
vriendien kijkt Kindergartencob met Arnold
Zwarzeneggert dus dat wordt voor mij de video
aanzetten.
Salut!
To be continued….
PS: Uiteraard geldt ook nu weer, heb je
commentaar, nuttige tips of iets anders, het email adres is gjspan@hotmail.com
Oh ja, 24 septeber om precies te zijn.
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Houd de SM op hoogte
Door Walter Bogaerts

Hulpstukje

Na het lezen van de verslagen van de restauratie van
de SM van Robert Opron, wist ik dat ik deze
informatie eens met iedereen moest delen. Er is
namelijk een eenvoudige oplossing om de SM op
hoogte te houden bij langdurige werkzaamheden
(restauratie). Op die manier heb je geen probleem om
de wagen te verplaatsen en/of op een autotrailer te
krijgen zodat bodemschade of kapotte uitlaten
uitblijven.
De crux: simpelweg twee stukjes monteren in de
veercilinder tussen de veerbol en de cilinder en je
wagen blijft zolang je wilt op hoogte. Het
wondermiddel: twee stukjes bezemsteel of als je
zeker wil spelen ERTACETAL (zwelt niet op bij
contact met olie, ERTALON wel). Voor de voorste
veerpoten dienen de stukjes 88 mm lang te zijn,
voor de achterste cilinders mogen ze tot 94 mm
lang zijn maar het kan evengoed met stukjes van
88 mm, een diameter van ongeveer 30 mm is
voldoende. Vooraan een beetje afronden voor een
goede pasvorm zodat je de cilinder inwendig niet

beschadigd, bovenaan op de kop een boring van
15 mm om rond de knop op de veercilinder te
passen (zie tekening).
Nu de montage: zet de wagen in hoogste stand
(indien dit nog kan) en draai met een
kettingsleutel (of klop met een beitel) de
veerbollen een vierde toer los. Indien de wagen
niet op hoogste stand gezet kan worden, moet
men wel het lijf van de veercilinder tegenhouden
met een tweede tang om meedraaien en
beschadiging van de leidingen te voorkomen.
Plaats een krik onder de wagen. Zet nu de vering
in laagste stand en laat de wagen volledig zakken,
krik daarna terug op (twee wielen van dezelfde as
moeten volledig van de grond hangen) en vijs de
veerbol er af. Duw eventueel de binnencilinder
nog verder terug naar beneden, plaats de stukjes
binnen in de cilinder en monteer de veerbol terug.
Zo blijft uw wagen omhoog zolang je maar wil.
Ik heb zelf blokjes in de koffer van mijn SM
liggen, indien hij ooit zou moeten worden
getakeld, kunnen deze in de veercilinders
gestoken worden en hoef ik mij geen zorgen te
maken of mijn wagen wel zonder bodemschade
thuis zal arriveren.
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Spaans benauwd
Door Peter Snoeker
De zomer is al weer lang vervangen door een grauwe
winter maar de beelden van eind juli, begin
augustus jl. staan nog vers in mijn geheugen.
Wederom was 2.850 kilometer in 11 dagen voor mijn
SM en onze Diva geen enkel probleem. Waar de titel
dan op slaat? Dat hoort u zo…

Maar alles kwam goed...

Toen ik in het voorjaar aan mijn kinderen
Florentine van toen 9 jaar en Yvo van toen 6 jaar
voorlegde dat ik eind juli voor een week met hen
naar een Chambre d’Hotes-accommodatie in de
Creuse, op 50 km afstand van Limoges, wilde
gaan waren ze direct enthousiast. En toen ik
vroeg met welke auto we zouden gaan, schalde
het uit twee kindermonden: “met blauw-blauw”;
hun koosnaam voor mijn SM. Ik probeerde er
nog tegen in te brengen dat vanwege
bijvoorbeeld de te voorziene vele bagage, maar
ook vanwege eventuele wagenziekte, reizen met
mijn XM Break wellicht een beter idee was; ik
werd weggelachen. Natuurlijk gingen wij met
“blauw-blauw”; geen praten over. Ik ook blij,
natuurlijk. Toen mijn drogist mij voorts enige
dagen voor de trip homeopathische antiwagenziektepilletjes verkocht met perfecte eigen
gebruikservaring-garantie kon het niet meer
stuk.

De SM in twee stukken
En zo ging het dan met gezwinde vaart langs
Lille, Parijs en Limoges naar Bourganeuf. Let
wel, in drie dagen en nachten want de kinderen
wensten ruim van elke Franse stad te genieten en
vonden 300 km = ca. 2,5 uur auto per dag wel
voldoende. De vele enthousiaste praatjes uit hun
mond over voorbijgangers die complimenten
maakten over “deze auto uit de tijd dat Frankrijk
technologisch groot was”; de schittering in vier
kinderogen; mooi. Ook prachtig was dat de airco
het uitstekend bleef doen ondanks de oplopende
hitte buiten. Een minpunt: in de auto ontspon
zich elke dag een heftige discussie over wie de
auto later van mij zou krijgen/erven. Ja, u leest
het goed, waar de gedachte aan mijn dood de
kinderen normaliter tot tranen brengt, was het
nu oorlog die uitbrak bij de gedachte dat “de
ander” mijn SM zou krijgen. Nu zat Florentine,
ter vermijding van handtastelijkheden,
gedurende de reis voorin en Yvo achterin (zodat
die ook alle ruimte had om zonodig lekker te
gaan liggen), maar verbaal werd er heel wat
afgetwist. Ik heb hen verzekerd dat ik tot op
hoge leeftijd zelf mijn “Diva” zal willen blijven
rijden en dat ik vervolgens als kribbig oud
mannetje naast hen zou plaatsnemen op de
passagiersstoel met voortdurende aanwijzingen
over het warm rijden, schakelen, remmen, etc.,
maar dat bood geen soelaas. Ik kwam vervolgens
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op Salomonsoordelen als de auto delen,
doormidden zagen ofwel over een lengte-as
ofwel over een breedte-as maar de kinderen
wisten beiden ook wel dat dat voor mij helemaal
geen reële optie is en wensten liever het totale
eigendom te bevechten. En tussen een
negenjarige en een zesjarige kan het hoog
oplopen! Gelukkig hield de airco het zoals
gezegd koel.

de alarminstallatie na drie dagen leeg zal zijn als
hij niet tussentijds loopt, en zonder
reservesleutels in Nederland; want alleen van de
bestuurdersdeur heb ik een reservesleutel. Maar
niet van de contactsleutel, bijvoorbeeld. Vraag:
weet iemand waar je contactsleutels kunt laten
dupliceren? Ik vrees dat het antwoord is:
nergens; maar misschien is het wiel al door een
uwer uitgevonden.

De SM en één sleutel
Na een perfecte reis met vele enthousiaste
blikken van medeweggebruikers, opgestoken
duimen en complimentjes, kwamen wij dan aan
bij de accommodatie, L’abbaye du Palais dichtbij
Bourganeuf.
Werkelijk
prachtig. Waar
vanaf de 12e
eeuw een abdij
stond, is in het
oude
hoofdgebouw
een hotelaccommodatie
verrezen die
authentieke
charme aan
modern
comfort
koppelt. Ik
weet dat ik nu
klink als een
reisbrochure
maar het is
niet minder
waar. De kinderen gingen snel op onderzoek uit
naar andere Nederlandse kinderen (die waren er
voor hen en voor mij gelukkig in een tiental) en
nu vader toch weinig om handen had en mijn SM
wat stoffig en “be-mugd” was, besloot ik mijn
SM dan maar even te wassen. Lekker bezig
geweest; toen ik klaar was, auto afgesloten en de
lijnen bewonderd. So far so good. Na het
uitpakken en het diner wilde ik echter nog iets
uit de auto halen en toen kreeg ik het Spaans
benauwd. Man… man… man, paniek. Ik kon
nergens meer de autosleutels vinden. Overal
alles doorzocht, op onze kamers, in de bagage,
op de plaatsen in het hoofdgebouw waar ik
geweest was, buiten; nergens te vinden. En het
flitste door me heen: daar sta je dan in midden
Frankrijk, met twee kinderen, een hoop bagage,
een auto die je niet weg krijgt en wiens accu door

De SM en twee foto’s
Een zaklantaarn geleend (want het is donker à la
campagne) en ook het terrein rond om de auto
afgezocht want wellicht waren de sleutels uit
mijn broekzak gevallen bij het schoonmaken van
de auto eerder
die middag.
Niets te vinden.
Wat een drama.
Die eerste nacht
daardoor slecht
geslapen. Maar
alles kwam
goed. Want toen
ik de volgende
ochtend om half
zes alweer
wakker was en
de zon net
opkwam, zag ik,
bij mijn auto
gekomen, op het
grasveld waar
zij beschut stond
op ca. 20 meter
afstand van mijn
auto iets bruins; en ja, dat was het etui waarin
mijn autosleutels zitten. Zelden ben ik zo
opgelucht geweest. Het etui was alleen wat
vochtig van de dauw; verder was er niets mee
gebeurd. Ik had er bij mijn nachtelijke zoektocht
ook niet bovenop gestaan. En toen viel mij in dat
ik na het schoonmaken van de auto op wat
grotere afstand, foto’s had gemaakt. Toen moest
het etui uit mijn zak gevallen zijn. De dag ging
verder in een rozige gloed voorbij en dat werd
niet slechter omdat gedurende ons verblijf daar,
op diverse momenten door diverse gasten werd
gevraagd van wie die SM toch was; als trots mij
al ontbrak, dan is die toen gekomen.
De SM en één parkeerjuf
De volgende dagen hebben we diverse trips
gemaakt, waarbij alleen de trip naar themapark
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Vulcania, dicht bij Clermont-Ferrand, op de een
na laatste dag een minder leuk einde had; in de
blakerende zon moest ik bij 40 graden mijn auto
op een onbeschut terrein parkeren. Toen ik zei
dat dit een bijzondere klassieker was zei het
Franse parkeerjuffie van rond de 18 jaar dat haar
die auto niets zei en dat ik gewoon net zo als
anderen moest parkeren. De plekken in de
schaduw waren gereserveerd voor auto’s met
dieren daarin. Daar zijn er gedurig zo’n 30
plaatsen van onbezet gebleven; balen. Door de
hitte is er vervolgens iets fout gegaan met het
aircogas en een ventiel; de airco heeft het daarna
niet meer gedaan totdat hij door de dokter in
Abbenes weer in orde is gemaakt, een paar
weken later. De terugreis was derhalve wat
warmer dan de heenreis maar we reden net op
een koele dag door Frankrijk, België en
Nederland (want de terugweg wilden de
kinderen in een keer afleggen en ik heb geen
bezwaar tegen 1.050 km aan een stuk in een SM)
en gesmolten zijn wij derhalve bepaald niet.

Ik moet nog maar zien of elk van de twee,
wanneer die ooit later achter dat stuur mogen
plaats nemen, de huidige liefdevolle relatie met
mijn SM én dit soort incidentjes weet te
continueren. En wat denkt u: moet ik ze later
maar SM-time-sharing opleggen? Ik hoor het
wel.

De SM en twee donkere figuren
Bij de terugreis echter heeft mijn “Diva” mij
parten gespeeld, althans daar wil ik het op
houden. Vlak na het vertrek naar Nederland reed
ik over een glooiende van lange bochten
voorziene, provinciale weg richting Limoges. De
kinderen zaten opgewekt te kwetteren en ik reed
waarschijnlijk 100. Een heuvel afkomend een
flauwe bocht naar links; in de bocht stonden
tegen het heuveltalud aan de wegrand twee
donkere figuren. De streep was doorgetrokken
en dus ononderbroken. Omdat ik net iets te hard
reed, niet heel goed zat op te letten en die twee
figuren in de schaduw niet wilde bang maken
stuurde ik naar links en ging met mijn linker
voorwiel over de streep. Daarop zag ik in mijn
achteruitkijkspiegel dat de twee donkere figuren
gendarmes op motoren bleken te zijn die nu
achter mij aankwamen. Stil gezet op een
weggetje aan de zijkant vertelden zij mij dat het
overschrijden van de streep leidt tot vele
ongelukken op dit soort provinciale wegen. Ook
zij kwamen echter met loftuitingen over onze
klassieker en met • 21 boete mocht ik door. De
kinderen waren hogelijk geamuseerd door het
feit dat pa aldus te grazen was genomen. Toen ik
nog opperde dat “blauw-blauw” nu eenmaal
houdt van lekker doorrijden en het haar “schuld”
was, hoorde ik naast en achter mij geschater.
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De volledige beschrijving van het project Aiglon - 1
Door Rens Wolters
De meeste van u kennen de SM-dokter wel. Jaren
geleden heeft Peter Pijlman Arjo de Jong omgedoopt
tot “SM-dokter”. Dat was naar aanleiding van het
“redden” van zijn eerste liefde.

De SM-dokter

Precies 25 jaar geleden stapte Arjo van zijn
brommer in “zijn” SM bij een autohandelaar in
Den Haag. De ruitenwissers hadden binnen
moeten zitten want door de “broem-broem”
geluiden die Arjo maakte toen hij in de auto zat
waren die hard nodig. De toen groene SM was al
bijna rijp voor de sloop, de voorkant was eraf en
de motor eruit. De versnellingsbak zat er nog wel
in, dus Arjo kon wel schakelen. Met zijn 16e wist
Arjo het: dié auto moest hij hebben.
Na veel omzwervingen kwam de auto bij de
alom bekende garage in Abbenes terecht waar de
heer Van der Laan senior (ons algemeen bekend,
ook van de meeting in België vorig jaar) hem
weer kocht. Theo van der Laan junior (medeoprichter van onze club) heeft hem weer van zijn
vader gekocht. Arjo kende toen beide heren Van
der Laan nog lang niet. Maar na een aantal
verdere aan- en verkopen werd uiteindelijk Arjo
toch eigenaar van diezelfde auto. Dat was in
1992.
De toestand van zijn eerste liefde was in al die
jaren niet veel veranderd. Maar de oude liefde
was niet geroest. Het was een harde auto die
redelijk compleet was, maar nog steeds zonder
motor of neus. Dus Arjo moest zijn geliefde
redden van een zekere ondergang. Dit moest wel
met beperkte middelen en eenmaal klaar moest
de SM wel betrouwbaar zijn.
In die tijd kon je bij de Franse club nog niet
zomaar een complete neus bestellen. De metalen
bak, zwarte bakken, de lampen en de glazen,
eigenlijk de complete voorkant was zeldzaam.
Dus werd het eerst een Amerikaanse neus, de
gewone (Europese neus) kwam later pas. Voor de
motor werd besloten een DS-motor in te bouwen.
Dat is goedkoper in aanschaf en onderhoud en
een stuk betrouwbaarder. En een goede DS 23
injectie met een SM-bak is bijna net zo snel. Zelfs
onze snelheidsduivel Georges uit Brussel was
verbaasd over de snelheid van deze SM met DS
23 injectie motor.

Het plaatsen van de DS motor was nog een
project op zich. De motor staat op de SM steunen
op de plaats van de SM motor, want de plek
veranderen werkt niet, bijna altijd is dan het
resultaat dat er een vervelend gedreun in de auto
ontstaat (zoals bij versleten steunen). Bovendien
moest de uitlaat aangepast worden, de enkele
vlampijp van de DS-motor wordt in tweeën
gesplitst en aangesloten op de originele SMdemper (dan “dampen” allebei de pijpen aan de
achterkant). Bovendien moest de versnellingsbak
aangepast worden aan de DS-motor maar
daarvoor konden gelukkig wat onderdelen
geruild worden.
In 1995 was de jeugdliefde klaar om bereden te
worden. Met een officieel Nederlands kenteken
kon Arjo eindelijk met zijn bordeaux rode bolide
zonder “broem broem” te roepen aan het rijden.
Schitterend zwart leer, fraai gespoten, mooie
radio, kortom het leven van zijn geliefde was
gered. Helaas is deze auto nu te koop want het
volgende project is alweer af. Arjo kan namelijk
slecht stil zitten dus vlak nadat de bordeaux
rode af was, waren er al weer plannen voor een
nieuw project: we gaan een SM Cabriolet zelf
bouwen.
Ombouw van de bordeaux rode SM was
natuurlijk uitgesloten dus heeft hij nog maar een
SM erbij gekocht. Dat werd dus auto nummer
vier, twee DS’sen en twee SM’s. En langzaam aan
steeds meer onderdelen gekocht zodat er
reserveonderdelen waren en er tijdens de bouw
geen problemen zouden ontstaan. Maar waar
haal je een auto of frame vandaan dat slecht
genoeg is om er de zaag in te zetten en goed
genoeg om er daarna toch minimaal de komende
10 jaar in te rijden?
Dát en hoe
langzaam de
cabriolet
ontstaat in
de volgende
afleveringen:
het ontstaan
en bouwen
van de
Aiglon…
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Het maken van raamrubbers
Door Gert-Jaap Span
Onder een ander kopje een apart projectje. Natuurlijk
kan ik het ook op een andere plek kwijt maar
verandering van spijs doet eten, nietwaar?
De situatie is als volgt. Er staat een glimmende
bolide in de loods en die moet weer opgebouwd
worden. Hiervoor wil je dus geen roestige
elementen gebruiken dus heb ik besloten om alle
rubber te vervangen aangezien er een paar zijn die
reeds met kit vastzaten (lekt dus altijd) en omdat
de diverse zelfklemmende profielen reeds aan de
binnenzijde roestvorming hadden. De roest wordt
veroorzaakt door de metalen beugeltjes die in het
rubber (gegoten?) zitten. Zonde dus om roestig
metaal te plaatsen op nieuwe lak.

Self Made

Rubbers te koop?
Dus maar eens gekeken of de rubbers te koop zijn
via de club en ja hoor, een heel aantal wel maar
ook een aantal niet, bijvoorbeeld de rubbers aan
de binnenzijde van de voorspatborden. Dat wordt
dus een klusje klussen. Vervolgens het internet
maar eens geraadpleegd of er ervaringen zijn met
het zelf maken. Jawel, op www.citroensm.net
wordt een en ander aan ervaring gegeven over
rubbers. De berichten zijn echter tegenstrijdig. De
een meldt dat de rubbers van de Franse club
compleet geleverd worden (lees gemonteerd)
terwijl een ander meldt dat je losse stukken krijgt
die je zelf op de hoeken nog moet verbinden.
Zonder grondig te onderzoeken wat de waarheid
is, heb ik dus besloten eerst maar eens te kijken of
ik niet in de Nederlandse handel rubbers kan
krijgen die (bijna) overeenkomen met die op de
SM gebruikt worden. Tenslotte, als ik die rubbers
via de club toch zelf moet verbinden dan kan ik
net zo goed alles zelf doen.
Rubbers meten
En zo heb ik alle rubbers van de SM verzameld en
opgemeten wat het formaat van elk rubber is. De
ene met alleen een flapje, de ander met een
gesloten cirkel (bijvoorbeeld het deurrubber en
het achterraamrubber). Uiteindelijk heb ik bij Vizo
Technirub te Zeewolde een aantal rubbers besteld.
Helaas blijkt niet alles verkrijgbaar maar voor de
volgende delen heb ik rubbers. De rubbers van de
binnenzijde van de spatborden, de
achterraamrubbers en de sponsprofielen die
gebruikt worden voor allerlei afdichtingen van
spatschermen en voor de randen van de
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afdekplaten van de achterwielen. Van dit laatste
type heb ik materiaal gekocht met een “shore”
waarde van 65 zonder exact te weten hoe sponzig
dit is. Eenmaal ontvangen bleek deze dus ook
eigenlijk te stug te zijn. In Groningen heb ik dit
uiteindelijk wel gevonden met een “shore”
waarde van 15 en dat is perfect spul ervoor.
Knippen en plakken
Maar goed, ik ben begonnen met het maken van
de achterraamrubbers. Bij de bestelling had ik
reeds bij de leverancier geïnformeerd over hoe
verbindingen te maken. Nou dat was een kwestie
van doorknippen en met een beetje kit aan elkaar
zetten. Nou dat moet toch niet al te moeilijk zijn
nietwaar. Op het internet werd echter aangegeven
dat het met secondenlijm goed verbinden zou zijn.
Toen begon het feest, doorknippen, ja dat is
makkelijk als het gewoon recht moet zijn maar
dat wordt een ander verhaal als het onder 45
graden gedaan moet worden. Ja, ik weet het, de
hoeken van het achterraam zijn niet precies 90
graden maar het scheelt zo weinig en rubber is zo
flexibel dat ik het toch maar zo doe. KNIPPEN,
en dan vouwt het rubber profiel samen en als het
dan weer in de ronde stand terugkomt, zitten er
ineens twee holletjes in zodat het geen scherpe
lijn van 45 graden is. Ben ik blij dat ik een stukje
overlengte gekocht heb om wat te kunnen
proberen want dat heb ik dus wel nodig.
Oefening baart kunst
Na vier tot vijf vruchteloze pogingen kwam ik er
wel achter dat dit niet tot het gewenste resultaat
zou leiden. Als ik een scherpe hoek van 45 graden
moet hebben dan is het zaak dat het ronde
profieldeel niet samengedrukt wordt. Met andere
woorden: het rubber mag niet vervormen.
Gelukkig heb ik schuin tegenover mij een Praxis
en daar heb ik een rondhout gekocht met een
diameter van 13 mm. Vervolgens heb ik dit
rondhout in het profiel gedrukt en ziedaar, het
kan niet meer vervormen. Maar knippen wordt
dan wel lastig. Door de verbouwing heb ik
inmiddels wat gereedschappen verzameld
waaronder een verstekbak en een goede ijzerzaag.
Dus, profiel goed inleggen en zagen maar. Het
resultaat is op de foto’s te zien, een mooie scherpe
hoek van 45 graden maar een tikje rafelige rand.
Met een schaar kun je de losse stukjes
wegknippen om vervolgens met secondenlijm de
twee helften aan elkaar te lijmen. Wonder, het
lukt, normaal ben ik niet geweldig met

secondenlijm maar waarschijnlijk is de ommekeer
gekomen. Trouwens, voor de maatvoering heb ik
gewoon de oude rubbers neergelegd en de nieuwe
er op afgepast. Doe het ‘langsleggen’ wel met het
klemmende deel van het profiel, deze is namelijk
maatbepalend omdat deze over het metaal
gedrukt moet worden. Verder moet je er op letten
dat je de stukjes metaal die bloot komen te liggen,
verwijderd. Deze kunnen namelijk gauw gaan
roesten, rest dus alleen nog ingekapseld metaal.
Zo, nu de hoekjes nog even afwerken met een
beetje zwarte kit en de rubbers zijn klaar.
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bovenste niet gemaakte hoek zo scherp mogelijk
aangebracht en in het onderste deel van het
raamrubber een gaatje gemaakt zodat eventueel
water eruit kan lopen. Helemaal niet gek, al zeg
ik het zelf. Vervolgens de ramen aangebracht en
het sluit allemaal keurig aan. Toegegeven, het
bovenste hoekje is door de ronding wat flauwer
geworden dan als het een hoek was en dat kun je
een beetje zien (als je het weet, maar ja, nu weten
jullie het allemaal). In de praktijk verwacht ik
geen lekkage want er is voldoende dekking door
het raam om het af te sluiten maar een regenbui
zal uitsluitsel moeten geven.

Origineel?
De goede opletter ziet dat er in de nieuwe rubbers
een hoekje minder aanwezig is dan in het
origineel. De bovenste hoek heb ik door laten
lopen, ik ga ervan uit dat deze wel in een bocht te
leggen is en het voorkomt dat er een extra
breukvlak is en dat er ongewenst water in kan
lopen. De hoek is tenslotte bijna net zo groot als
de onderste en die loopt ook gewoon door.

Als laatste valt nog het volgende te vermelden.
Toen ik de nieuwe rubbers kreeg was de ronding
van het profiel wat kleiner dan van het origineel.
Dit blijkt in de praktijk gunstig uit te pakken. Bij
een gesloten achterraam lag het oude rubber,
omdat het platgedrukt wordt, met de onderzijde
op het metaal van de body en kon er altijd water
achter blijven staan. Met het nieuwe rubber en
gesloten ramen kun je nog geheel onder het
rubber doorkijken omdat er nu een spleet van
ongeveer 3 mm vrij blijft, met andere woorden:
weer een potentieel roestpunt minder…
Voor diegene die het ook gaat doen, veel plezier
en succes!

Wat een resultaat!
Hoe zit dat nu in de praktijk op de auto? Wel, ik
heb de raamranden van de auto eerst in een wax
gezet en vervolgens de rubbers aangebracht. De
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We hebben maar 112 SM’s op de weg!
Door Roland van der Spek
Begin dit jaar diende oud-penningmeester en clublid
Jan-Tjerk Eelkema voor een zakelijk onderzoek
gegevens op te vragen bij de RDW. En omdat hij
daar toch mee bezig was, heeft hij ook maar even een
opgaaf gevraagd van het aantal op kenteken
geregistreerde Citroën’s in Nederland. En dat levert
een verrassende conclusie op…

Feiten & cijfers

Onze club heeft ultimo 1 december 2004
maarliefst 177 leden. Nu ken ik ze niet allemaal
persoonlijk maar ik schat dat slechts een
twintigtal leden, waaronder ikzelf, geen SM
heeft. Dit zou betekenen dat er minimaal, laten
we het ons gemakkelijk maken met rekenen,
rond de 155 SM’s in Nederland zijn waarvan de
eigenaar lid is van onze club. Van een aantal
leden weet ik echter dat ze meer dan een SM
hebben, ik ken er zelfs met meer dan zes
exemplaren! Daarnaast is er dus een aantal SMbezitters die geen lid zijn van onze club (hoe
jammerlijk). Een voorzichtige schatting brengt
me dan op een totaal aantal van circa 180 SM’s in
Nederland. En er zijn er maar 112 geregistreerd!

zeker is: de RDW vermeldt niet of het aantal
door de RDW opgegeven SM’s inclusief of
exclusief geschorste kentekens is. Zou dat
betekenen dat er op dit moment 70 SM’s in
revisie zijn of daarop staan te wachten?
Feit blijft dat er in Nederland, volgens de opgave
van Citroën, 99 exemplaren nieuw zijn
afgeleverd. Omdat ik voor het maken van
SublieM veel foto’s met een SM onder ogen krijg,
heb ik ooit eens (vraag me niet waarom) elk
kenteken dat ik tegen kwam in een Excel-sheet
gezet en hoewel ik dat al twee jaar niet meer
bijhoud, staan daar toch tegen de 100
verschillende kentekens in. Dat laatste getal zou
weer redelijk corresponderen met de cijfers van
de RDW (er worden immers wel eens slechte
exemplaren gekannibaliseerd voor onderdelen en
er worden uiteraard ook SM’s ingevoerd).
Natuurlijk zijn alle getallen schattingen, met
uitzondering van 112 bij de RDW en onze 177
leden, dus echt ‘wetenschappelijke’ conclusies
mogen we niet trekken maar waar zijn de
ontbrekende 70 SM’s?

Rond de 70 SM’s staan dus ofwel niet op
kenteken of zijn geschorst hoewel dat laatste niet
Xantia
AX
SAXO
Picasso
Xsara
ZX
C5
BX
C3
Berlingo
XM
2CV
Type 0000*
ID/DS
CX
Evasion
C2
Visa
C8
Dyane
Jumper
GS/GSA
Ami

41.821
33.279
29.080
28.450
26.151
25.204
24.512
21.709
13.750
9.529
9.076
8.732
6.216
2.832
1.887
1.422
1.373
883
700
428
243
240
239

SM
Jumpy
Mehari
C15/25
LNA
Overig
Axel

112
107
90
67
28
23
10

* dit zijn de nog verwerkte nieuwverkopen
De aantallen gelden per 1 maart 2004
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SM in de reclame
Clublid Ward
Hagenaar stuurde
ons deze ouderwetse
advertentie van
Matchbox. Matchbox
adverteerde in de
jaren ’70 veel in
tijdschriften, met
name in Robbedoes
(waaruit deze
advertentie komt) en
Kuifje. Robbedoes
richtte zich met hun
blad op de
Nederlandstalige
Belgische markt en
de Nederlandse
markt dus vandaar
dat ze adverteerders
uit beide landen
trokken. Met als
gevolg dat de
genoemde prijzen in
deze advertentie in
Belgische Franken
zijn aangeduid. Wat
verder opvalt is de
oubollige
wervingstekst met
termen als
‘knettergekke
wagens’ en ‘extrabrede sportbanden’.
Ach, over dertig jaar
vinden we dat ook
van de huidige
terminologie als
‘vette bak’ en ‘dikke
sloffen’…
Het SM model,
model MB-51, tref je
nog steeds op
miniatuurbeurzen aan, vaak in originele
verpakking (een gaaf exemplaar met doosje kost
nu zo’n 20 euro).
Heeft u ook een advertentie van de SM in een
blad aangetroffen: even mailen naar
info@citroensmclub.nl!
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Najaarsmeeting in de Duinen

Schiet Meeting

Door Rens Wolters
De eerste in de reeks van najaarsmeetings en de eerste
van de twee meetings aan de kust vond plaats in de
duinen. Deze meeting schieten de SM’s niet door de
lucht maar de kleiduiven. Tot zover het vergelijk met
het andere evenement elders aan de kust. In
Scheveningen, vlakbij de kazerne en de bel bekend van
de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte heeft de
kleiduivenschietvereniging waarvan clublid Jan Pols
voorzitter is haar clubhuis. Dus een locatie midden in
de stad en je zou zeggen midden in de drukte van een
badplaats. Dat bleek dus niet het geval, een oase van
rust midden in de duinen. Het enige dat de rust
onderbreekt is het schieten van de dubbelloops
hagelgeweren. En daar kwamen we dan ook voor.
Allereerst was er weer een grote opkomst. Helaas
hadden zich meer mensen opgegeven dan er ook
werkelijk waren. Dat betekent dus dat er veel
vlees overbleef van de barbecue, wel zonde. De
mensen lieten het afweten om diverse redenen:
sommigen gewoon omdat ze niet kwamen maar
er was ook iemand die het evenement een week
later gepland had. Deze ongelukkige bleek het

mooie zomerweer van die middag te gebruiken
om zijn SM te wassen zodat hij het volgende
weekend met een nette auto de badplaats kon
komen verfraaien. Of hij dat weekend alsnog
Scheveningen bezocht heeft is niet bekend maar
het schieten ging voor hem in ieder geval niet
door. Dat had Theo van der Burg toch echt goed
gepland, terecht kreeg Theo tijdens de
openingsspeech een applaus.
Dus weliswaar iets minder dan verwacht maar
toch was er een gezellige groep bij elkaar en
konden we een mooie competitie opzetten tussen
de leden. Eerst natuurlijk een duidelijke uitleg
wat wel en wat niet mocht. Want het zijn
kleiduiven waar je op schiet maar je wilt
natuurlijk wel ’s avonds weer met hetzelfde aantal
leden naar huis. Daarna indelen in groepjes van
vier en met een instructeur de “baan op”. De baan
zijn er eigenlijk meerdere met een verschillende
moeilijkheidsgraad. Om een voorbeeld te noemen,
op de ene schieten de duiven van je af, op de
andere naar je toe, op weer een andere schuin en
zelfs bewegend (een machine bepaalt of hij recht
of links komt). Zoals de meeste sporten lijkt het
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simpel. Dat het moeilijk is ontdek je dan ook pas
als je het zelf doet.
Om de duif goed te raken moet je niet precies op
de duif schieten omdat zowel de duif beweegt als
de hagel. Afhankelijk van de beweging moet je er
dus vlak voor, achter, boven of onder schieten. En
dat bleek voor de meeste van ons lastiger dan het
lijkt.
Maar er was een nieuw lid aanwezig (Paul ter
Linden - red.) waar natuurlijk niemand rekening
mee gehouden had. Hij had toen nog geen SM
(dat is nu opgelost) en zei dat hij nog nooit
kleiduiven geschoten had. Zo’n lid moet je
aanmoedigen tijdens een evenement. Nou, dat
was dus niet nodig. Met lengte afstand ten
opzichte van de grote meute leidde hij de
scorelijst, hij won dan ook terecht (en niet omdat
hij een nieuw lid is) de “gouden” duif.
De uitreiking van de prijzen was tevens de start
van de borrel en een meer ontspannen middag in
de zon in een duinpan in Scheveningen. Wat wil je
nog meer?
Voor sommigen nóg een rondje schieten, voor
anderen toch even bij de auto’s kijken en
natuurlijk de barbecue. Tijdens de barbecue was
iedereen de agressie van het schieten en de wil
om te winnen weer vergeten en bleek dat dit een
perfect georganiseerd en prima verzorgd
evenement was. Namens het bestuur natuurlijk
grote dank aan Jan Pols en zijn vrouw als ook de
andere leden van de kleiduivenschietvereniging
die ons deze dag hebben ontvangen en begeleid!
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Met de SM de virtuele snelweg op
Door Roland van der Spek
Vroeger, toen computers nog door ponskaarten werden
gevoed, men brieven schreef met een balpen of in
kantoren op een typemachine, en toen we nog niet
allemaal met een mobiel rondliepen, toen
verzamelden mensen dingen. En alleen andere
mensen die diezelfde dingen spaarden, aangevuld met
quasi-geïnteresseerde familieleden en kennissen,
konden die verzameling bewonderen. Stoffige boeken
met vergeelde postzegels uit Guatemala, afgesleten
schoenendozen gevuld met sigarenbandjes uit
Nederlands Indië, rijen met zelfgezaagde plankjes aan
de muur voor alle gebutste miniatuurautootjes van
voor de Tweede Wereldoorlog, dat werk. En toen was
er internet…

verzamelt. En ook van de ID/DS trouwens. Als u
op onze clubsite kijkt, komt u ook alle folders van
de SM tegen die wij in het archief hebben zitten,
Olivier Gayet heeft dat ook gedaan. Alleen heeft
hij ook alle pagina’s van elke catalogus of folder
gescand en op internet gezet. En dat kan
natuurlijk voor de liefhebber interessant leesvoer
opleveren.
De vormgeving van de site is vrij eenvoudig, het
laat zich navigeren door de koffers in de DSdwarsdoorsnee en de hoeveelheid folders (129
alleen van de ID/DS en SM) is indrukwekkend. En
het geleverde werk om ze allemaal te scannen
helemaal.

Surf Mogelijkheden

De site is te bekijken op:

SublieM-48.pmd

In de Snelle Mededelingen heeft u al een oproep
kunnen lezen van Marc Veenhuis die emblemen
spaart van automerken, allemaal gefotografeerd
en op internet gepubliceerd. Nu kan de hele
wereld er naar kijken! Steeds meer verzamelaars
gaan ertoe over om hun verzameling, wat die
verzameling ook behelst, op internet te laten zien.

http://olivier-gayet.club.fr/index.html

In dat kader is de verzameling van de Fransman
Olivier Gayet alleraardigst omdat hij sinds een
aantal jaren catalogi, folders, van de SM

54

21-12-2004, 12:25

Wie helpt deze verzamelaar?
Marc Veenhuis zond ons per mail de onderstaande brief om zijn unieke verzameling nog completer te
maken. Als u hem daarbij kunt helpen, via zijn site kunt u contact met hem opnemen…
Dear Club Manager,
Please let me introduce myself, my name is Marcus Veenhuis and I’m from Holland, I love beautiful cars ever since I
can remember, I am 41 years old and happy married for many years, I’m the proud father of our 13 years old son
Devon, who loves nice cars too. Because I’ve got scolioses combined with arthritis I am handicapped, this is why I
have been started to collect car emblems about 5 years ago, it’s a nice hobby and I enjoy it very much and I think I’ve
got enough emblems to fill up a small museum, and this is what I hope to do one day... Opening an international car
emblems museum, a kind of dream from me. My brother in law made a website for me a few weeks ago, if you like
you can take a look at it on: www.marcveenhuis.com. If you click on “pictures” in the upper left corner, you can see
more than 100 photo’s I made of my collection, my collection contains 4602 emblems from 294 different car marques
at this moment. But I haven’t got a Citroën SM emblem badge and these cars are so beautiful, maybe you’ve got a
spare or slightly damaged emblem left somewhere, an old or slightly damaged badge will be good enough for my
collection, I will appreciate it very much and I will be proud to display it in my collection. Hope you can help me, I
will be very honoured if you can send me an emblem for my collection. Thank you for reading my e-mail message, I
hope to hear from you soon.
Kind regards, with respect, Marcus Veenhuis (e-mail: carnut8@hetnet.nl)
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Robert Opron gedenkt zijn onlangs overleden medewerker
Robert Opron verloor onlangs weer één van zijn vroegere medewerkers. Deze keer was het Michel
Harmand, destijds succesvol interieurspecialist bij Citroën in de equipe van Opron. Hij stuurde ons
bijgaande bijdrage. Een hommage aan een de beste ontwerper van automobielinterieurs die hij heeft leren
kennen.
Ter herinnering aan de heer Michel Harmand
Michel Harmand is ons ontvallen en laat een grote leegte achter in de wereld van de automobieldesigners. Ik bied
mijn welgemeende condoléances aan aan zijn echtgenote, zijn familie en zijn vrienden.
Michel Harmand, afgestudeerd aan de Hoge School voor Toegepaste Kunsten, reageerde op een advertentie van
Citroën. Tijdens het gesprek dat ik met hem had, toonde hij me de blauwdrukken voor een villa, gemaakt tijdens zijn
dienstplicht in Algerije. Deze plannen waren geraffineerd, creatief, modern en hoewel ze niet direct te maken hadden
met het scheppen van auto´s, heb ik onmiddellijk zijn geweldige potentieel aan talent en enthousiasme herkend.
Op die manier is hij in mijn équipe gekomen en daar werd hij heel vanzelfsprekend de beste interieurontwerper van
automobielen die ik heb ontmoet.
Michel Harmand was ook een gepassioneerd liefhebber van science fiction. Als groot perfectionist wist hij de vrijheid
van expressie te combineren met grote nauwkeurigheid, technische kennis met gevoeligheid, het tekenen en
driedimensionale vormgeving, zonder dat hij ontrouw werd aan z´n behoefte aan vernieuwing.
Hij werd een groot designer, helaas ondergewaardeerd als gevolg van ontwikkelingen tijdens zijn loopbaan, zoals zo
vaak bij mensen die hun tijd ver vooruit zijn. In feit was hij het ´Centre de Design Citroën´ waardig, en niet wat hem
de fusie met Peugeot opleverde: ontwikkelaar van commerciële marketing.
Zijn didactische aanpak van de theorie van het ontwerpen maakte van hem een bekwaam docent, en zijn talrijke
leerlingen zullen dan ook zeker zijn specifieke ´esprit´ levend houden.
Robert Opron

Rectificatie
Op CitroMobile heeft u als trouwe bezoeker dit jaar een boekje gekregen met aankoopadviezen van alle
Citroën’s. Daar stond ook een stuk in over de SM, afkomstig van onze club. Wat niet vermeld was, was dat
de tekst van oorsprong is geschreven door de heren Clemens Maas en Rolff Knijff van www.citroensm.net
en zij hadden dan ook als bron vermeld moeten worden. Dit is abusievelijk door de redactie van het boekje
niet gedaan maar bij deze melden wij het alsnog. We gaan ervan uit dat hierdoor niet al te veel verwarring
is ontstaan…
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Bestuurslid geramd
Bestuurlid Joris, op weg terug naar huis van
zijn werk, is een oplettend rijder. De
bestuurder van de auto achter hem, een
Volkswagen Passat, was wat minder alert
met een fors gekreukelde Ami als gevolg.
Natuurlijk vinden wij op de redactie het
sneu dat dit Ami’tje zo is toegetakeld maar
we waren ook enigszins opgelucht dat Joris
die dag niet in z’n SM zat... Overigens
mankeerde Joris niets na de klap maar aan
de Ami valt weinig meer te doen.

CITROËN SM CLUB NEDERLAND
p/a Dennelaan 8
2282 JB Rijswijk
telefoon: (070) 399 51 69
telefax: (0344) 65 47 37
e-mail: info@citroensmclub.nl

Opgericht op 22 april 1993. Aangesloten bij de
Federatie van Historische Automobiel Clubs (FEHAC)
en de Federation Internationale des Clubs Citroën SM
(FICCSM).
Membre de coeur: Robert Opron, France
Kamer van Koophandel Noordwest-Holland: 40626199

BESTUUR:
Paul Paymans (Voorzitter)
telefoon: (035) 697 04 85
e-mail: ppaymans.arbo@klm.com
Theo van der Burg (Secretaris & evenementencoördinator)
telefoon: (070) 399 51 69
e-mail: t.v.d.burg@zonnet.nl
Joris Bogaard (Technisch coördinator)
telefoon: (06) 52 30 30 59
e-mail: joris.bogaard@informore.com
Roland van der Spek (Clubarchief & eindredactie SublieM)
telefoon: (06) 53 83 72 74
e-mail: rspek@indoss.nl

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

ADVERTEREN IN SUBLIEM:
CONTRIBUTIE:
Inschrijfgeld:
Lidmaatschap:
Foreign members:
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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.
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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 - 65 47
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€ 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
aluminium verkrijgbaar
voor 20 euro.

€ 60,-

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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