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Evenementen

JANUARI
Algemene Ledenvergadering

30 januari

Elsloo (Zuid-Limburg)

11 t/m 20 februari

Parĳs

16 of 17 april

locatie volgt

CitroMobile
thema: ‘Met Citroën uit je dak’
Veemarkthallen, meer informatie op www.citromobile.nl

7 en 8 mei

Utrecht

Internationale Citroën SM Club meeting
“35 ans de Citroën SM”

13 t/m 16 mei

Clos de Vougeot
(Frankrĳk)

18 en 19 juni

Brussel

Speciale Meeting: bezoek aan de Maserati-fabrieken
(in verband met de beschikbare plaatsen kunt u als clublid
maximaal één volwassen introducé meenemen)

9 t/m 11 september

Modena (Italië)

Najaarsmeeting op het circuit van Zandvoort
Als u het circuit op wilt met uw SM dan dient u dit
oﬃcieel vóór 28 februari 2005 aan ons kenbaar te maken,
alleen had u toen deze SublieM nog niet. ZSM dus!!!

25 september

Zandvoort

FEBRUARI
Rétromobile
APRIL
Voorjaarsmeeting
MEI

JUNI
Brussels by Night
SEPTEMBER

Voor hulp bij de organisatie van evenementen doet het bestuur een beroep op u als vrijwilliger. Wilt u uw
steentje bĳdragen, neem dan contact op met Theo van der Burg (evenementen coördinator) via telefoonnummer
070 - 399 51 69 en mail hem via t.v.d.burg@zonnet.nl.
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Van de redactie

Voor u ligt de eerste SublieM van 2005, en natuurlĳk
is u gelĳk opgevallen dat het wat dunner is en dat de
vertrouwde binnenkant geheel veranderd is. Aan de
binnenzĳde van de omslag tre� u de colofon aan (met
de nieuwe e-mailadressen van het bestuur), de pagina
daarnaast gee� de inhoud van het nummer weer.
Vervolgens, na om te slaan, vindt u alle evenementen die dit jaar plaatsvinden en op de rechterzĳde
dit voorwoord. Na het lezen van die pagina’s weet
u wat in SublieM te lezen valt, hee� u uw agenda
kunnen bĳwerken met de evenementendata en
kent u wat meer van de achtergrond over de totstandkoming van het nummer. En dan barst het nieuws los in de
vorm van de vertrouwde Snelle Mededelingen waarna de individuele
artikelen te lezen zĳn. Bĳna helemaal aan het einde vindt u dan nog de clubshop en SublieM
wordt afgesloten door de voorzi�er. Maar waarom nu zo’n verandering? Wel, allereerst omdat we daar zin in
hadden: het verhaal van gebrek aan kopĳ kent u inmiddels, onnodig u daar weer mee te vermoeien, en de oplossing
daarvoor is afslanking van het blad. Omdat dan toch gesleuteld moet worden aan het ‘format’, is dat moment ook
ideaal om de lay-out te wĳzigen. Ten tweede vinden wĳ het blad nu beter leesbaar, duidelĳker en overzichtelĳker. Ten
derde maken nieuwe technieken (opmaakso�ware, drukprocédé, fullcolourdruk) het mogelĳk meer te ‘spelen’ met
de vorm hetgeen we dus hebben gedaan en de nieuwe vorm maakt de opmaak ook weer eenvoudiger. En het laatste
argument is er een die ik geleend heb (van de Volkskrant), niet echt steekhoudend vind maar omwille van de anekdote alleraardigst is: net als een huis dient een krant of blad zo eens in de zoveel tĳd ‘verbouwd’ te worden. Gewoon
wat vernieuwing, in het kader van verandering van spĳs doet eten. Naar mĳn mening is de Volkskrant nieuwe stĳl
er niet leesbaarder op geworden (dat vergt wellicht simpelweg wat gewenning) en een lezer die die mening er ook
op nahield schreef de Volkskrant: “Leuk dat een huis naar jullie idee eens in de zoveel tĳd verbouwd moet worden
maar ik weet niet of ik nu nog wel in dat huis wil wonen”. Voor wat betre� SublieM, ik hoop dat u erin wilt blĳven
‘wonen’ en dat de verandering u ook aanspreekt: mocht u op- of aanmerkingen hebben, lumineuze ideeën, hints, tips
of anderszins, ik ontvang ze graag (redactie@citroensmclub.nl) van u!
Wat tre� u in deze SublieM: geen ‘Schroot Man!’ dit keer, Gert-Jaap zĳn badkamer moet nu eindelĳk eens af dus in de
volgende SublieM vervolgt het. Wel een nieuw feuilleton, aangekondigd in nummer 48: de bouw van de Aiglon, de
SM cabriolet. En de Franse club viert dit jaar het 35-jarig bestaan van de Citroën SM, de internationale Citroën SM club
meeting wordt dan ook in Frankrĳk gehouden. Het programma en de kosten leest u op pagina 16, inschrĳven doet
u door middel van het bĳgevoegde inschrĳﬀormulier. Doen hoor, want het beloo� een groot spektakel te worden (al
laat het programma zich niet zo lezen, dat geef ik toe). Verder wordt in de Snelle Mededelingen het nieuwe bestuur
gepresenteerd: de nieuwe bestuursleden Rens Wolters en Peter Snoeker stellen zich elders in deze uitgave aan u voor
en… we hebben een kersvers erelid: un Membre d’honneur!
Veel leesplezier toegewenst,
Roland van der Spek
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Nieuwe leden in het nieuws
Sinds de laatste SublieM van december vorig jaar is er één nieuw lid bĳgekomen: Michel van Gompel. Michel is geen
onbekende voor de club: hĳ komt vaak op meetings en is de zoon van clublid en Citroën-garagist Jan van Gompel.
Bovendien hee� Michel Ferarri als passie en met zĳn daardoor opgelopen Italiaanse ervaringen is hĳ samen met oudpenningmeester Jan-Tjerk Eelkema in de weer om het evenement bĳ Maserati te helpen organiseren. Naast Michel
hee� een aantal potentiële leden zich aangemeld (waaronder een uit Australië, een uit Malta en een uit Israël) maar
die moeten allemaal nog wel eerst even betalen voordat we ze op deze plek vermelden...
SM in de pers 1
De SM ﬁgureert in een ﬁlm of beter, een hele ﬁlm draait om de SM. Clublid Yuri Colman leende zĳn SM uit na een
oproep die we binnen kregen op de redactie. De Nederlandse Filmacademie zocht een mooi exemplaar om een korte
ﬁlm mee te schieten. Lees het artikel van Yuri in dit blad over het hoe en wat!
De Sint laat zich ook in een SM vervoeren
Hadden we al wĳlen prinses Juliana, de Paus, Queen Elizabeth en vele andere groten der aarde, nu mag ook Sint Nicolaas
zich voegen in de rĳ der bo�onten die zich in een SM (hebben) laten vervoeren. Kĳkt u maar op de foto’s, zomaar op straat,
gespot op 5 december, de Sint die uit een SM stapt! En Zwartepiet die achterin zit. Gezien het feit dat de Sint met geen mogelĳkheid zĳn mĳter kan ophouden in de SM, raden wĳ hem aan de schoorsteen van het Champs-Élysée eens in te kruipen
en een ﬂink cadeau in de presidentiële schoen te droppen opdat de Sint dan wellicht een van de twee SM Présidentielles
k an overne men (als onze
Franse correspondent hem
niet al voor is
geweest). Met
het dak open
hoe� de mĳter
dan niet meer
af. En nu maar
hopen dat het
niet waait op 5
december…

6 SublieM 49 - Maart 2005

december - januari - februari - maart

Nieuwjaarswensen
Kerst- en nieuwjaarswensen, op de redactie ontvingen we kaarten van (van links naar rechts): de Citroën Club Nederland (met DS op de voorkant), de Citroën SM Club de France (50 jaar DS en 35 jaar SM), garage Wandel van clublid
en oud-bestuurslid Han Wandel, de Russische Citroën club (wie hee� die contacten aangeknoopt???), onze Japanse
vrienden die hun traditionele foto met bĳbehorende gelukswensen voor het nieuwe jaar stuurden en als laatste een
fraaie klassieke kaart van Citroën Nederland met daarop een naar verhouding veel te groot echtpaar in een 2CV.
Data voor evenementen
De data voor evenementen zĳn niet altĳd even snel bekend. Ook de uitnodigingen die onze club naar u stuurt, komen
vaak pas een tot twee weken van te voren bĳ u thuis. En dat is soms lastig als u een overvolle agenda hee� én onze
altĳd drukbezochte evenementen of meetings wilt bezoeken. Wellicht een ideetje: natuurlĳk bevat SublieM altĳd de
meest actuele stand van zaken maar omdat SublieM slechts eens per kwartaal verschĳnt, is het raadplegen
van onze internetsite veel eenvoudiger én het biedt de meest actuele informatie.
Ook zĳn de
uitnodigingen die u van ons thuis gestuurd krĳgt altĳd op internet te lezen. Het
menu ‘De Club – Evenementen’ biedt alle benodigde informatie en de aankondiging van nieuwe informatie wordt altĳd in het menu ‘Nieuws’ vermeld. ’t Is maar
dat u het weet…
SM in de pers 2
De februari-editie van het Engelse blad Classic & Sports Car bevat een zeer interessant artikel onder de kop ‘Giant GT Test’. Bĳ de top acht van koopjes onder
de ‘225 km p/u supercruisers’ bevindt zich de Citroën SM. Een uitgebreide
impressie van dit artikel tre� u op pagina 12 aan.
SM Cabriolet
Hee� u net als SM-dokter Arjo aspiraties om een SM cabriolet te bezi�en? Kĳk
dan op de Zwitsers-Franse site h�p://mypage.bluewin.ch/smcabriolet/. Hier
kunt u zien hoe zo’n proces, in het kort, werkt: het afzagen van een goede
SM coupé. ’t Blĳ� zonde van een goed
exemplaar, hoewel, als u zelf ooit aan
de slag gaat, lees dan eerst het verhaal
van Rens Wolters over de SM Aiglon,
het bouwsel van clublid en SM-dokter Arjo de
Jong waaraan Rens hee� meegeholpen…
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Nieuw bestuur
Met ingang van dit nieuwe jaar is de bestuurssamenstelling gewĳzigd. Voorzi�er Paul
is, zo hee� u in de notulen en uitnodiging van de ALV kunnen lezen, teruggetreden.
Clublid Peter Snoeker is bereid gevonden om het voorzi�erschap op zich te nemen.
En hoewel het even geduurd hee�, is inmiddels ook een penningmeester benoemd ter
vervanging van Jan-Tjerk Eelkema: Rens Wolters is bereid gevonden de ﬁnanciële handel en wandel van de club ordentelĳk te houden, hierbĳ geassisteerd door zĳn vrouw
Marylene. Joris Bogaard is nog immer de technische coördinator binnen het bestuur,
Theo van der Burg vervult nog steeds de dubbelrol van secretaris en evenementencoördinator en Roland van der Spek zorgt voor het archief, de vorm en inhoud van
SublieM en de bĳna altĳd actuele website. Onderstaand van elk van de bestuurleden
een korte introductie.
Peter Snoeker (voorzi�er)
Lee�ĳd: 45
Beroep: advocaat
Rĳdt: Citroën SM, Citroën XM en een Maserati Ghibli is in aantocht
Rens Wolters (penningmeester & ledenadministratie)
Lee�ĳd: 43
Beroep: area manager / product manager
Rĳdt: Citroën DS, Citroën C5, Citroën Saxo en binnenkort een vierdeurs Citroën DS
cabriolet
Joris Bogaard (technisch coördinator)
Lee�ĳd: 38
Beroep: consultant
Rĳdt: Citroën SM, Citroën DS, Citroën Ami en Citroën BX
Theo van der Burg (secretaris & evenementencoördinator)
Lee�ĳd: 45
Beroep: senior adviseur ﬁnancieringen
Rĳdt: Citroën SM en Citroën DS
Roland van der Spek (clubarchief, website & SublieM)
Lee�ĳd: 36
Beroep: ondernemer
Rĳdt: Saab 9-3 maar is nog altĳd op zoek naar een hele goede Citroën SM
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SM in de pers 3
Het Franse magazine CitroPolis van februari 2005 (nummer 48) is verschenen met twee
artikelen over de SM. Een artikel gaat over het zelf (laten) fabriceren van een SM cabriolet
(zie overige Snelle Mededelingen), het andere artikel betre� een verhandeling over de
SM in crashtests. De foto’s hiervan houdt u van ons te goed…
Een verse, frisse, fraaie Citroën leverbaar: de C4
Dat Citroën een nieuwe designweg is ingeslagen, wist u al langer. De succesvolle C5, C3 en C2 zĳn daar de rĳdende
voorbeelden van. In een interview met de Nederlandse autoglossy GTO zegt directeur design van Citroën Pierre Ploué
dat hĳ weer Citroëns wil ontwerpen. Citroëns zoals wĳ die lie�ebben, Citroëns zoals de serieuze vingeroefeningen
Airdream en Airlounge. Met de C2, C3 en C5 lĳkt de goede weg ingeslagen te zĳn, de C4 onderstreept dit helemaal.
Een zeer fris ogend, sportief en volwassen model, zowel de coupé als de berline. De autocritici in binnen- en buitenland
zĳn het erover eens: dit zou voor Citroën wel eens een zeer groot verkoopsucces kunnen worden! Citroën snapt dat we
Gol�es, Astra’s en Focussen alleen maar waarderen om hun gunstige afschrĳving. En Ploué is realist, hee� in Duitsland
goed rondgekeken naar
de bouwkwaliteit die de
Duitsers er op na houden
en schroomt niet er openlĳk voor uit te komen dat
hĳ met Citroën naar eenzelfde niveau wil. En dat
lĳkt met de C4 dik in orde
te komen...

KNAC-nieuws: Alfa GT, Klassieker van de Toekomst 2004
De ALFA GT is door de leden van de Koninklĳke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) met een forse meerderheid
gekozen als de in 2004 op de markt gebrachte auto die over 25 jaar als klassieker
geliefd zal zĳn. De voorzi�er van de KNAC, drs. Piet Heĳn Schoute, hee� de
hierbĳ behorende award vandaag uitgereikt aan Hans Vervoorn van FIAT Auto
Nederland. Voor de derde keer is aan de leden van de KNAC gevraagd welke
auto van nú over 25 jaar als klassieker geliefd zal zĳn. Eerder waren dat de
Mini (2002) en de BMW Z4 (2003). De ALFA GT behaalde 22% van alle toe te
kennen punten, de Porsche 911 behaalde 16,5%. Met deze verkiezing haakt de
KNAC in op de onder haar leden aanwezige behoe�e om jaarlĳks een nieuw
geïntroduceerde auto niet alleen op de kwaliteiten voor het bezit en gebruik nú,
maar ook over 25 jaar te waarderen. Met de toekenning van deze award geven
zĳ dus te kennen dat de ALFA GT een blĳvende lie�ebberswaarde bezit.
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Een verse, frisse, fraaie Citroën in aankomst: de C6
Als ware Citroënist en lid van de SM club, bezit je naast een SM ook een
Citroën voor dagelĳks gebruik. Zelfs onze verse ex-voorzi�er is inmiddels
zover. Velen van ons hebben een Xantia of C5 voor de dagelĳkse kilometers
en opvallend is het om te zien hoeveel van ons nog in een XM rĳden. En
waarom? Omdat we een grote comfortabele voiture wensen, uitgerust met
een wat zwaardere motor en behoorlĳk wat vermogen. En voorzien van de
laatste snu�es op het gebied van comfort en veiligheid. En hoewel een C5 daar
prima aan kan voldoen, is het toch niet de vervanger van de meest recente
luxueuze Citroën, de XM. En pas als die vervanger er is, doen velen van ons
hun XM wellicht de deur uit, of stallen hem als klassieker in wording naast
de SM. En die vervanger is nu eindelĳk echt in aantocht. Wat hee� dát lang
geduurd! Klaarblĳkelĳk zag PSA de noodzaak van een Citroën-model in het
semi-topsegment niet direct, de 607 van Peugeot moest het maar opnemen
tegen de 5-serie, E-classe, A6, 166, 9-5, S80 en andere grotere bolides. Wel
werden we al jaren lekker gemaakt met de C6 Lignage maar wanneer ie nou
deﬁnitief zou komen… Vóór het einde van het jaar dus. Op een verlengd
onderstel van de C5. En fraai is ie. Zeer modern ogend, vloeiende lĳnen, een
limousine op niveau. We scha�en in dat zeker 10 tot 15 van onze leden nog
voor 2006 een C6 zullen bestellen mits de serie I niet de traditionele problemen kent: wellicht is het handig de bestelling dan ‘en groupe’ te doen, op
een dergelĳke megaorder gee� Citroën vast de metallic lak cadeau!

SM in de pers 4
Het Duitse maandblad Motor Klassik van februari 2005
heeft een aardig artikel over het dagelijks rijden van
lastige auto’s: natuurlĳk is de SM daarbĳ, naast een Lancia Gamma coupé en een NSU RO80. SM-eigenaar en
dagelĳks rĳder Wolfgang Weiβ, ook vaak aanwezig bĳ
internationale meetings, vertelt zĳn ervaringen over
de SM, de ervaringen die wĳ ook kennen natuurlĳk.
Leuk artikel van vier pagina’s.
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Ingezonden brief
Sommige inmiddels ex-leden, namen niet de moeite
hun lidmaatschap op te zeggen maar betaalden simpelweg niet. Onderstaand een brief van Freek Mulder die
laat zien hoe het ook kan. Hoewel wĳ zĳn opzegging
betreuren, hebben we een en al begrip voor zĳn situatie, zĳn liefdesspagaat. We wensen Freek dan ook veel
succes toe!

Hallo,
Afgelopen zomer werd ik lid van uw vereniging. Ooit, zo had ik me voorgenomen, zou ik het aanleggen met een prachtige dame
en het leek me zinvol om daaraan voorafgaand alvast beter geïnformeerd te raken over haar nukken en grillen.
Het kan verkeren...
Begin oktober werd ik hopeloos verliefd op haar jongere zus. Ik kwam haar toevallig tegen, het was een combinatie van liefde
op het eerste gezicht en praktische overwegingen. Ze houdt er beduidend minder dure gewoontes op na dan haar oudere zus en
is wat praktischer ingesteld, maar bovenal kon ik simpelweg de verleiding niet weerstaan. Van het een kwam het ander. Haar
pasfoto is bĳgevoegd, verdere toelichting lĳkt me overbodig...
Voor het doen slagen van de relatie vind ik een keuze onvermĳdelĳk. Blĳven ﬂirten met een ander zou oneerlĳk zĳn ten opzichte
van mĳn geliefde, en is bovendien niet realistisch, aangezien mĳn ﬁnanciële situatie het onderhouden van een relatie met
beiden niet toelaat. Ze mag dan minder dure hobby’s hebben, ook zĳ vraagt aandacht en onderhoud. Vandaar dat ik met pĳn
in het hart moet besluiten haar los te laten. Wellicht dat een open relatie te zĳner tĳd mogelĳk blĳkt en dat wĳ elkaar ooit nog
opnieuw zullen vinden. Op dit moment is dit echter geen mogelĳkheid.
Omdat het erg moeilĳk was mĳ van haar los te maken hee� het enige tĳd geduurd voordat ik dit besluit heb genomen. Daarom,
en om deze beslissing voor beide partĳen zo draaglĳk mogelĳk te maken, heb ik ervoor gezorgd dat ik mĳn ﬁnanciële verplichtingen aan mĳn eerste liefde voor dit kalenderjaar heb voldaan, zodat zĳ dit jaar zonder ﬁnanciële zorgen door zal komen. Ik
blĳf dit jaar dan ook met graagte op de hoogte van haar doen en laten. Aan het eind van dit kalenderjaar zullen onze wegen zich
echter voor onbepaalde tĳd scheiden. Zĳ blĳ� echter voor altĳd in mĳn hart, ik verlies haar zeker niet uit het oog. Daarvoor
was zĳ deelgenoot van te veel pre�ige herinneringen.
Ik acht het mĳn plicht haar en u van dit besluit op de hoogte te brengen. Ik vertrouw op uw begrip.
Vriendelĳke groet,
Freek Mulder
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december - januari - februari - maart

SM in de pers 5
In maart ligt er een nieuw maandblad in de winkel: Nummer 14. Dit blad is
het maandelĳkse zusje van Voetbal International en gaat zoals u
al begrĳpt over voetbal. En? Welnu, 14 was het rugnummer van Johan Cruĳﬀ toen hĳ nog bĳ Ajax voetbalde,
en in het Nederlands el�al, en Cruĳf bezat destĳds
een SM. Toen hĳ later naar Barcelona ging – als speler
– reed hĳ daar ook een SM. En de eerste SM van Cruĳﬀ
is in het bezit van een van onze clubleden en die auto
is nog regelmatig te zien op evenementen. Nu moet dat
blad natuurlĳk verkopen. En dat gaan wĳ natuurlĳk niet
promoten ware het niet dat je nu bĳ aankoop van het blad, met een beetje bĳbetaling, ook een
DVD-rom van de ﬁlm Nummer 14 krĳgt. En daarin wordt Cruĳﬀ in het begin van zĳn actieve
voetbalcarrière gevolgd door Maarten de Vos. Het resultaat is een jonge Cruĳﬃe al voetballend,
pratend en rĳdend. En dat laatste in een SM. Meerdere keren vol in beeld. Dus wilt u niet wachten
op ‘SM, je t’aime’, koop dan alvast Nummer 14 met DVD.

Brussels by Night
Was het september-schema in 2004 nogal druk (drie meetings achtereen), dit jaar is dat beter gepland. Racen op Zandvoort en de najaarsmeeting worden nu gecombineerd en eind september gehouden, begin september bezoeken we
de Maserati-fabrieken in Modena, Italië en het beroemde, befaamde en beruchte Brussels by Night vindt nu plaats
in juni. Bĳ uitstek de beste maand om overdag van de zon te genieten om vervolgens een zomerse nacht in te gaan.
Een lange nacht.
Zaterdag 18 en zondag 19 juni a.s. Een weekend Brussel georganiseerd
door clublid Georges Giorgi en zĳn lie�allige vrouw Mumu: vanaf
zaterdagochtend bent u welkom, zondagmiddag kunt u de thuisreis
weer aanvaarden. En dan hee� u fantastisch kunnen eten en drinken. En
kunnen genieten van fraaie locaties in Brussel waar u als buitenstaander niet snel zult komen. En natuurlĳk per SM Brussel en omgeving
kunnen verkennen.
De kosten voor dit culinaire festĳn maar vooral gezellig samenzĳn bedragen 350 euro all-in voor twee personen of 210 euro voor een persoon.
Dat is dus inclusief hotel, lunch en diner op zaterdag en inclusief ontbĳt
en lunch op zondag. En ga ervan uit dat het grootste deel van de drank
ook is inbegrepen. Geef u snel op bĳ Theo van der Burg (zie colofon)!
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Snelle Mededelingen

SM in de pers 6
Evert Louwman, geen onbekende in de autowereld, werd onlangs geïnterviewd door de Haagsche Courant. Clublid
Rob Kruĳﬀ a�endeerde ons daarop want Louwman doet een opmerkelĳke uitspraak over de SM. Hoewel, zo opmerkelĳk zĳn dergelĳke uitspraken niet meer, zo zal ook uit andere artikelen in dit nummer blĳken. Louwman, president
van auto-importeur Louwman & Parqui (onder andere Toyota), bezit een omvangrĳke autoverzameling en is bezig
zĳn collectie in een apart museum onder te brengen. Dit museum, het Nationaal Automobiel Museum, wordt nieuw
gebouwd in de buurt van Den Haag – Wassenaar en bevat de complete collectie van Louwman. En zĳn collectie bestaat uit zo’n beetje elke bĳzondere auto die ooit gemaakt is, het artikel vermeldt echter niet of hĳ ook een SM bezit.
Moet haast wel, maar we kunnen het na voltooiing van de bouw van het museum zelf aanschouwen. Pratend met
de journalist op de toekomstige locatie van het nieuwe museum houdt Louwman plots zĳn adem in, kĳkt een stel
rode achterlichten na die in de duisternis van de vallende avond langzaam verdwĳnen en zegt het volgende: “ Zag je
dat? Daar reed een Citroen SM. Prachtige auto, heel bĳzonder. Alleen niet voor de eigenaar, want er is wel altĳd wat
mee.” Het is duidelĳk, Louwman kent de SM niet goed of leest ons blad niet zorgvuldig genoeg. We zeggen het nog
maar eens een keer, de quote van ex-voorzi�er Paul Paymans die zĳn SM dagelĳks gebruikt en niet over een garage
beschikt: bĳ normaal onderhoud kun je probleemloos en dagelĳks in een SM rĳden, 20.000 tot 30.000 kilometer per
jaar, met een kostenniveau gelĳk aan dat van een grote middenklasser. Dus…
Leest Norev SublieM?
Vorig jaar nog schreven we over onze wens om een schaalmodel van de SM uit te brengen in 1 op 18. We gaven daarbĳ
aan dat het realiseren van zoiets voor een club ﬁnancieel eigenlĳk onhaalbaar is. En wat ontvingen we van clublid
Gerard Rhemrev uit Frankrĳk: een foto van een SM schaalmodel in 1 op 18! Van Norev, gespot op de miniateurbeurs
‘Salon de Nuremberg’. De foto’s beloven een zeer fraai, gedetailleerd model en 1 op 18, de SM meet in werkelĳkheid
489,3 centimeter, dat is goed voor een lengte van
ruim 27 centimeter! We kunnen niet wachten tot
het moment waarop dit model te koop is!
Nieuwe SM club
Surf naar http://www.selbekk.com/NCSMR/
ncsmr_index.htm en zie: Noorwegen hee� ook een
SM club! Nog niet zo groot qua omvang maar wel
een redelĳk uitgebreide site alleen… we spreken
geen Norsk.
Foto’s in SublieM
De omslagfoto is gemaakt door Peter Derks, in
de winter van 2003 of 2004 en de middenplaat is
gemaakt door Yuri Colman op Corsica. Van zĳn
eigen SM...
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Koopje:

+
220
km/u
supercruisers
Door Roland van der Spek
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Het Engelse blad Classic & Sports Car publiceerde in februari
van dit jaar een uitgebreid artikel over klassieke super GT’s
onder de 10.000 ‘grand’ ofwel 14.000 euro’s. Hieronder een
impressie van het artikel. 140 miles per hour supercruisers
voor een koopje…
Welke spannende (semi-)klassieke GT die jou met minimaal 225 kilometer per uur van A naar B kan verplaatsen,
koop je voor 14.000 euro? Dat vroegen de schrĳvers van
het artikel zich af, om na een selectie van acht GT’s, een
vergelĳk op te maken.
De wereld van de Gran Turismo
GT is niet alleen een aanduiding van een autotype, het
is ook een gedachtegoed, cultus zelfs soms. De wereld
van GT’s gaat over gepersonaliseerd transport op hoge

snelheid en de romantiek van het mythische speelveld
waarop de rĳken en bekenden zich in de ontstaanstĳd van
de GT bevonden, iets dat de meesten van u alleen zullen
kennen van oude, ingekleurde jaren ‘60 advertenties. Het
GT-beeld ontstond midden jaren ’50 uit de decadente
belevenissen van een groepje Ferrari-in-puin-rĳdende
playboys die bekend stonden als de Rivièra-groep. In
de jaren ’60 kreeg de GT en daarbĳ behorende levensstĳl
volle aandacht met als hoogtepunt de vroegere zeventiger jaren: goedkope en lege glamour. Aldus de schrĳver
van Classic & Sports Car. De man uit die tĳd, geheel in
vroege James Bond-stĳl, in een perfect gesneden pak
boven de van een kloddertje spuug glimmende schoenen,
met een strak gecoiﬀeerde coupe, schuin tegen een Maserati aanleunend met een pakje Rothmans king size in zĳn
handen waarvan een twintigste deel van de inhoud ach-
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teloos aan zĳn onderlip bungelt. Zo wilde iedere
man zĳn want zo’n man wilde iedere vrouw wel.
Alleen hee� niemand een dergelĳke man ooit
gezien. Stĳl, daar ging het om in de wereld van
GT. Dunhill aanstekers, ne�e Cartiers (en niet
van die duikersklokken waarmee de gemiddelde
voetballer zich voortsleept), futuristisch meubilair in huis, whiskey uit een karaf, get the picture?
Bĳ zo’n stĳl past geen ordinaire sportwagen en al
helemaal geen saloon. Bĳ die stĳl hoort een GT,
een ﬂink gemotoriseerde autobaankruiser met
een onderscheidend design, leer van binnen, onnodige klokjes en subtiel te showen technische
snu�es. Relaxed te rĳden, grof hard te rĳden (ordi
sportwagentjes moesten minimaal bĳgehouden
kunnen worden), maar alles op nonchalante,
bĳna zwevende wĳze. SMmmmmm.
Boven: de Iso Lele met 5,7 liter V8 (325 pk), goed voor een topsnelheid
van ca. 215 km/u.
Onder: de Alfa Romeo Montreal met 2,6 liter V8 (en 200 pk) haalt een
topsnelheid van ca. 225 km/u.

Onder: de relatief onbekende Bristol 603. De Bristol hee� een 5,9 liter
V8 waarvan het aantal pk’s op slechts 172 pk uitkomt. De topsnelheid
ligt op ca. 225 km/u.
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Het niet alledaagse deelnemersveld
Het deelnemersveld bestaat omwille van de prĳs
niet uit Ferrari’s, Lamborghini’s of Maserati’s
(toegegeven, dit zĳn de fabrikanten die altĳd
spannende GT’s hebben gemaakt) maar uit de
klassieke hybride GT’s Jensen Interceptor II,
Bristol 603 en de Iso Lele, de chique technocraten
Montreal van Alfa Romeo en SM van Citroën, het
enige model van Aston Martin dat als koopje kan
doorgaan, de DBS, en de GT-rivalen van de jaren
‘80, de Jaguar XJ-S met V12 motor en de Porsche
928S2. Niet geheel het geĳkte deelnemersveld zoals we dat kennen uit andere artikelen waarin de
SM wordt vergeleken. Meestal mag ze opdraven
tegen een Porsche 911 (ik kom ook een 914 in de
boeken tegen), een BMW 2800CS, een Mercedes
280 coupé, de Fiat Dino en vaak de ook in deze
test aanwezige Alfa Montreal. En ik kom ook
nog een vergelĳking tegen met een Fiat 130. Ik
mag hopen dat dát artikel de teneur van ‘Belle
en het beest’ hee�, een vierdeurs blokkendoos
op wielen vergelĳken met onze Diva…
Superlatieven
Maar hoe doorstaat de SM deze toch wel met
Britse mobielen doorspekte test? Alle acht auto’s
worden aan een rĳ-impressie onderworpen door
journalist Martin Buckley en de eigenaren van
de auto’s komen aan het woord over hun GT.
Over de SM gee� Buckley aan dat ze zeker niet
de vlotste van het stel is maar dat de V6-motor
ondanks de slechts 2,7 liters inhoud, met gemak
in staat is om de elegant futuristische body vlot
‘through the air’ te ‘punchen’. Het geluid van
de motor wordt geroemd, het schakelen vindt
men behorend tot het beste ooit voor voorwielaangedreven auto’s gemaakt en de remmen zĳn

‘De SM? Qua
onderhoudskosten op
Ferrari-niveau maar
zonder het sociale
stigma ervan.’
scherp en krachtig. Maar het ultieme belee� men aan de
besturing: van ‘lock’ naar ‘lock’ in twee stuuromwentelingen en, na enige gewenning, aanvoelend als tweede
natuur! Maar men vermeldt ook ﬁjntjes dat de SM een
auto is waarvan je moeder altĳd al hee� geroepen dat je
die NOOIT moet kopen: de SM staat qua onderhoud en
technische complexiteit bekend als dé meest gevaarlĳke
exotische auto die je kunt kopen. De eigenaar van de SM
in het artikel gee� dan ook aan dat de SM de kosten hee�
van een Ferrari maar zonder het sociale stigma…
En het resultaat?
Het eindoordeel – the verdict – is zeer positief voor de
SM (en dat moet ook haast wel gezien de commentaren
in de vorige alinea): de ware en dappere GT-adept kiest
voor een Citroën SM, maar de gemiddelde lie�ebber zal
voor een Jensen Interceptor II gaan. En dat laatste is dan
voornamelĳk te wĳten aan de stĳlmix van de auto (Engels, Italiaans en Amerikaans) die
meerdere mensen zal aanspreken,
de brute V8 met 330 pk (!) en vooral
ook aan het exotische, mystieke en
vaak onbekende van een Jensen.

Boven: de goedkoopste klassieke Aston Martin, de DBS. Deze
bevat een 4 liter V6 met 280 pk, goed voor een topsnelheid
van ca. 225 km/u.

Onder: de andere winnaar: de Jensen Interceptor II. Uitgerust
met een 6,3 liter V8 van 330 pk hetgeen een topsnelheid genereert van ca. 220 km/u. In totaal werden er 693 stuks van
geproduceerd maar de relatieve zeldzaamheid uit zich niet in
de huidige waarde: voor 10.000 euro hee� u best een redelĳk
goed exemplaar.

U en ik behoren echter tot die groep
van ware GT-adepten. Het waarom
spreekt voor zich. En wordt met
dit artikel vet onderstreept. Toch
eens aan mijn sigarenboer vragen of ie nog Rothmans king size
verkoopt…
De foto’s en de meeste feiten zĳn a�omstig
uit het februarinummer van het Engelse blad
Classic & Sports car. Voor meer informatie
over dit blad, de betere boekhandel of kiosk
in Nederland verkoopt het of kĳk op: www.
classicandsportscar.com.
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Internationale Citroën SM Meeting
De internationale Citroën SM Meeting 2005 wordt gehouden in
Frankrĳk, precies 35 jaar na de introductie van de SM. En om
die reden wil men groots uitpakken. Hoewel de inhoud van het
evenement deels nog een verrassing is, kunnen we u hierbĳ alvast de prĳzen en het beknopte programma geven. En de locatie:
Clos de Vougeot, nabĳ Beaune, in de Bourgogne.
Inschrĳving dient plaats te vinden vóór 2 april a.s. door overmaking van de kosten. Als bĳlage bĳ deze SublieM tre� u het
inschrĳﬀormulier aan.
Het programma:
Zaterdag 14 mei

9.00 uur
10.00 uur
12.30 uur
14.30 uur
19.00 uur

Zondag 15 mei

9.00 uur
12.00 uur
14.30 uur
18.15 uur
20.00 uur

Maandag 16 mei

De kosten:

9.00 uur
10.30 uur
12.00 uur
12.30 uur

Welkomstwoord op Château de Sully
Rondleiding in het château
Lichte lunch op het château
Tour door de wĳngaarden van de Bourgogne en aansluitend inchecken in
de diverse hotels
Gala-avond in Clos de Vougeot met muziek van de Cadets de Bourgogne
Begeleide tour of tĳd vrĳ indeelbaar om de stad Beaune te bezoeken of
wĳn te proeven
Lunch bĳ het Bastion des Hospices
Voortze�ing van het ochtendprogramma
(en 19.00 uur) Rondleiding door de Hospices de Beaune die direct
uitkomen op het Bastion alwaar het diner is
Diner in het middeleeuwse Bastion onder begeleiding van het Gambille
orkest met ‘kroningen’ uitgevoerd door de Grumeurs de Santenay
Vertrek naar de Abbeye de Citeaux
Rondleiding in de abdĳ
Aankomst bĳ Château Saulon-La-Rue
Lunch in het château
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Basisprĳs

Vanaf zaterdagochtend tot het maandagochtendontbĳt
€ 770 voor twee personen
€ 445 voor een persoon

Maandagprogramma

€ 75 toeslag voor twee personen
€ 38 toeslag voor een persoon

Aankomst vrĳdag

€ 115 toeslag voor twee personen (diner en hotel)
€ 80 toeslag voor een persoon (diner en hotel)

Kroning

€ 100 toeslag (beperkt aantal deelnemers mogelĳk)

Actietarief

€ 570 voor twee personen van zaterdagochtend tot zondagmiddag 16.00 uur

Voor kinderen onder de 12 jaar die op de kamer van hun ouder(s) slapen, geldt een tarief dat gelĳk staat aan eenderde
van het eenpersoonstarief. Speciale verzoeken dient u te richten aan Alain Duchat, te bereiken op telefoonnummer
+33 380 571 009 (tussen 19.00 en 21.30 uur ’s avonds).
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Nieuw erelid: Peter Pĳlman
Zo eens in de zoveel tĳd, wat vaag, moet een bepaald bĳzonder
persoon permanent in het zonnetje gezet worden. Met een titel.
Het bestuur hee� daarom de ‘macht’ om ereleden te benoemen
en hoewel die macht zelden wordt aangewend hee� het nu
oude bestuur unaniem besloten de unieke titel van erelid der
Citroën SM Club Nederland uit te reiken aan niemand minder
dan… Peter Pĳlman.
Peter Pĳlman, wie kent hem niet? Peter is vanaf de oprichting van onze club betrokken geweest bĳ de Citroën SM in
Nederland, hĳ reed er op dat moment al dagelĳks in. En
sindsdien hee� hĳ, met één enkele tussenpose, altĳd een
SM gehad, er altĳd mee gereden. En hĳ hee� vele andere
mensen enthousiast gemaakt voor de SM, vele clubleden
gemotiveerd en geactiveerd om vooral voor en met de
SM bezig te zĳn. En anderen daarover te informeren. Zelf
deed hĳ dat als geen ander. Inmiddels is hĳ in Frankrĳk
gaan wonen zoals u vast al eerder gelezen hee� en is zĳn
aanstekelĳkheid door de afstand iets afgenomen. Maar
alleen door die afstand. Ga niet bĳ hem langs want zĳn
huis is nog steeds helemaal SM. En dan doel ik niet op
de ke�ingen aan het plafond in zĳn slaapkamer.

En Peter moest de titel wel willen accepteren natuurlĳk.
Inmiddels ex-voorzi�er Paul Paymans schreef hem een
brief over het voornemen Peter te benoemen tot erelid
en Peter zou Peter niet zĳn als hĳ daar geen prachtig
antwoord op zou hebben. En dat publiceren we hierbĳ…
Peter Pĳlman, erelid tot minimaal 2050!
Er wacht hem dit jaar nog een verrassing in het kader
van zĳn benoeming, daar hoort u meer van...

Peter in gesprek met
Michel Sivrine van de
Franse club

Waarom maak je iemand erelid? Eigenlĳk maar om één
reden: zĳn of haar verdienste voor iets of iemand. Pﬀf,
weer zo vaag. Peter is benoemd tot erelid omdat hĳ veel
voor de SM hee� betekend! Vier boeken over de SM en
haar schepper hee� hĳ geschreven en gepubliceerd. Van
zĳn eigen centjes geﬁnancierd en soms met wat hulp
van anderen en tot nu toe hee� ie daar nog geen stuiver
mee verdiend. Maar ze zĳn wel bĳ stapels verkocht, in
binnen- en buitenland. Twee boeken zĳn al lang uitverkocht en een derde boek gaat die kant uit. En een vĳfde
boek is in de maak, dit keer echter niet over de SM (de
CX). SublieM’s hee� hĳ vol geschreven, overvol. Tips,
trucs, weetjes, feiten, alles wat ie maar kon en kan vinden over de SM wordt verzameld. En vooral ook, met
anderen gedeeld, gepubliceerd. Dankzĳ hem weten we
de ware verhalen over ‘bontmutsmutsen’ en SM’s. Om
maar een voorbeeld te noemen. En wat dacht u van
die keramieke modellen, het model zonder wielen en
dat grote model. Zĳn idee, zĳn inspanningen om dat te
regelen. Om anderen hem daarbĳ te laten helpen. Zoals
gezegd, nu Peter in Frankrĳk zit, doet ie het wat rustiger
aan maar geloof mĳ, op de redactie van SublieM liggen
zĳn artikelen als eerste in de bus! Terwĳl dit geschreven
wordt, komt de kopĳ voor SublieM 50 al binnen. En dat
is het juni-nummer...
Minimaal daarom, om al zĳn verdiensten, inspanningen,
geestdri� en vul maar verder in, daarom hee� het bestuur
besloten om hem tot erelid te benoemen. Dat betekent
twee zaken voor Peter: 1) eer en 2) geen contributie meer.
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Betreft: erelidmaatschap tot 2050 (en daarna!)
Beste Voorzitter van de Citroën SM Club Nederland, beste Paul,
Net terug uit Parijs, alwaar ik de jaarwisseling samen met - je kan het
raden - de familie Opron heb gevierd, werd ik verrast door je brief. In de
Lichtstad heb ik het voorrecht genoten getuige te zijn van het moment waarop
aan Robert Opron (inmiddels 72 jaar, maar nooit in ruste) door de President
van de Republiek waarin ik thans woon per brief werd medegedeeld dat de ontwerper van onze Diva per 1 januari jongstleden benoemd was tot Chevalier in
het Légion d´Honneur wegens zijn grote verdiensten als ´grand designer qui a
mis son talent au service de l´industrie automobile Française´. De daarbij
behorende médaille zal hem worden uitgereikt door de Minister van Industrie,
Devedjan, maar is hem toegekend door Jacques Chirac persoonlijk om hem te
belonen voor de ´uitmuntende diensten die hij heeft betoond aan ons land en
die hebben bijgedragen aan de uitstraling van ons land in de hele wereld´.
Waarvan acte. Vive la France, vive la République.
Leuk is het om te vermelden dat het een bijzondere eer schijnt te zijn dat
Chirac in dit geval gebruik heeft gemaakt van zijn prerogatief als President
om deze onderscheiding toe te kennen aan personen die hij zelf uitkiest, buiten al zijn ministers om. Zoals je misschien weet, heeft jaren geleden in de
´Elle´, een destijds chique damesblad, een artikeltje gestaan met een foto van
Chirac in zijn CX Prestige. De titel van het artikel luidde: ´Jamais sans ma
CX´. De goede man was toen nog burgemeester van Parijs en kon zich -ondanks
een destijds behoorlijk lekke stadskas- kennelijk geen SM veroorloven. Aan dat
artikel in ´Elle´ hebben Geneviève Opron en ik gerefereerd toen we nu alweer
ruim twee jaar terug begonnen aan een conceptbrief om Chirac ertoe te bewegen
Robert Opron van staatswege te onderscheiden. Een brief aan de Franse Ambassade in Nederland, ter gelegenheid van Oprons zeventigste verjaardag, bleef
onbeantwoord, ondanks het feit dat Sagitta Productions er het boek ´Robert
Opron, l´automobile et l´art´ aan had toegevoegd.
Nu heeft de uitvoerige brief van Oprons echtgenote dus effect gehad. De
reactie van Robert was dan ook meteen schertsend: ´Niet ik, maar Geneviève
heeft het Légion d´Honneur verdiend.´ En wijzend op het collier dat ze droeg
- gemaakt van oude kraaltjes, knopen en stukjes bont door hun dochter - voegde
hij eraan toe: “Die médaille misstaat niet onderaan die halsketting!” Voor
degenen die Opron kennen: je ziet de ondeugende twinkeling in zijn ogen bij
deze woorden!
Tja, het is een bijzondere democratie waarin ik vertoef… Je moet gewoon als
echtgenote zélf vragen om een onderscheiding! De grote automobielfabrikanten
waarvoor Opron heeft gewerkt, komen niet op het idee! Chirac heeft dat goed
gemaakt en ondertekende zijn brief persoonlijk met de staatsvulpen: “Met de
hartelijke groeten, Jacques CHIRAC”. Van één van de opvolgers van Charles de
Gaulle en de Zonnekoning dus.
Volstrekt verrast werd ik door de mededeling dat het bestuur van de Citroën
SM Club Nederland mij - inmiddels 60 jaar, maar nooit in ruste - het erelidmaatschap van onze Vereniging heeft aangeboden. WIE heeft daarom gevraagd?
Ik heb weliswaar een hele bijzondere vriendin, maar zij hecht niet aan de
Citroën SM, en al helemaal niet aan zulke dingen als erelidmaatschap, hoewel
ze mij zéér toegewijd is. Het zal wel een staatsgeheim blijven, dus beschouw
mijn vraag maar als een retorische!
Materieel betekent dat, zo schreef je, dat ik onder andere tot 2050 (en
daarna!) geen contributie meer hoef te betalen. Door dat laatste werd ik onmiddellijk - ik zeg het met enige gêne - overtuigd. Ik was namelijk allang
van plan nog eens zestig jaar op dit ondermaanse te vertoeven en dus is dit
in materiële zin een enorm cadeau! Reken maar uit: 60 x het lidmaatschap van
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onze vereniging per jaar, dat is een fortuin! Daar kun je een fraaie SM van
kopen. Maar die heb ik al. Ik beloof het bespaarde geld in m´n SM te steken
en kond te doen van mijn belevenissen met deze investering in SublieM!
Er zit echter een vervelende bijkomstigheid aan deze mij toegekende onderscheiding vast. Jullie aanbod overtreft daarmee namelijk verre de waarde van
de gouden médaille die Opron van de Franse Staat heeft gekregen. Je begrijpt
dan ook dat dit mij voor een groot probleem plaatst! Ik durf mij niet meer te
vertonen bij de Oprons. En dat betreur ik, aangezien hun vriendschap mij veel
plezier heeft gedaan en wekelijks -telefonisch- doet. Hoe moet ik dit verkopen
aan Opron en zijn, zoals ze hier zeggen, inoxidabele echtgenote? Bovendien
is het geen goede zaak voor onze vereniging als deze bron van inspiratie want dat blijft Robert Opron met zijn altijd weer diepzinnige en humorvolle
beschouwingen over het vak van designer - opdroogt.
Aﬁjn, ik heb wel voor hetere vuren gestaan, en ook hiervoor zal ik een
passende oplossing zien te vinden. Ik denk dat ik het weet. Bij mij is in
jullie ogen sprake van respect voor m´n (citaat) ´grote verdiensten voor de
Citroën SM en de Citroën SM Club Nederland´, in het bijzonder aan m´n (ik citeer opnieuw, het zijn niet mijn woorden) ´publicitaire prestaties´, aan m´n
(citaat nummer drie) ´talloze adviezen en aan de creatieve manier waarop (...
ik...) tal van activiteiten heb georganiseerd en begeleid´. Dat alles zal ik
gebruiken als weerwoord aan Oprons mogelijke jaloezie: “Jouw creaties roesten op den duur weg, de mijne zullen hooguit vergelen. En omdat ik over jouw
werk heb geschreven, blijven jouw creaties onder de aandacht van het gemene
volk. Immers, wie schrijft die blijft. De Gaullist Chirac die jou eerde, zal
verdwijnen, tot stof wederkeren, de Bibliothèque Nationale van de socialist
Mitterrand zal blijven bestaan.”
Doe me daarom als bestuur nog één plezier. Maak de bittere pil die Opron
heeft te verteren, wat zoeter. Stuur namens de Vereniging een exemplaar van
´Robert Opron, l´art et l´automobile´ naar dat bastion van cultuur en litteratuur, de Bibliothèque Nationale de France. Je zou Opron daarmee een groot
plezier doen. En mij daarbij.
Ik aanvaard met veel plezier jullie aanbod en wens de vereniging nog minstens 60 jaar een gezond en plezierig leven toe. En zoals één van de leden
van het vroegste uur mij ooit toevertrouwde: “Als jij later oud bent, zie ik
je in een brommobiel van Opron, een Ligier Ambra, naar onze meetings komen.”
Dat is afgesproken! Maar mag het ook een rollator zijn? Oké, met Maseratimotor dan. Om in stijl te blijven en mijn reputatie als man met niet alleen
de eigenschap als motor te functioneren, maar óók kuren te vertonen, gestand
te doen! Blague!
Vive Sa Majesté! Vive Opron, membre de la Légion d´Honneur.
Vanuit een mooie land dat één van de fraaiste industriële vormen heeft
voortgebracht, onze Citroën SM, de beste wensen voor 2005 voor alle leden van
de Vereniging,
Peter Pijlman
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Algemene ledenvergadering
en Nieuwjaarsevenement
Door Ruut Evers
Het moet niet gekker worden, heb je eerst een locatie geregeld
met alles erop en eraan inclusief een middagvullend programma, mag je ook nog een stukje schrĳven over deze dag!
Maar ja, Ruut die doet dat wel even…..
Het idee om de leden van de Citroën SM club uit te nodigen voor de ALV is een half jaar geleden ontstaan en bĳ
navraag aan de directie van mĳn bedrĳf werd mĳn idee
positief ontvangen, waarna ik Theo van der Burg heb
ingelicht over mĳn plannen. Ik ben werkzaam bĳ Reell
Precision Manufacturing Netherlands B.V. te Elsloo als
kwaliteitsdienstmedewerker en ik zal in het kort even
beschrĳven wat Reell voor een bedrĳf is. Van oorsprong is
Reell een Amerikaans bedrĳf, de hoofdvestiging ligt in St.
Paul-Minnesota en is in 1970 opgericht. Reell Corp. hee�
momenteel een tweehonderdtal medewerkers in dienst,
bĳ Reell B.V. in Elsloo zĳn 25 medewerkers werkzaam.
Door de toenemende vraag van klanten in Europa is ruim
10 jaar geleden besloten om in Nederland een vestiging
op te richten, oorspronkelĳk in Hoensbroek en eind
2003 zĳn we verhuisd naar het nieuwe pand te Elsloo,
vanwaar alle Europese klanten worden voorzien van de
producten die Reell in eigen beheer ontwerpt en vervaardigt. Reell Corp. en Reell
B.V. staan in twee woorden samengevat
voor “Torque Solutions”. Aan de hand
van enkele voorbeelden probeer ik uit te
leggen wat dit inhoudt. De grootste omzet
wordt gegenereerd door de ontwikkeling en verkoop van elektromechanische
koppelingen, deze worden toegepast in
onder andere kopieermachines, printers
en frankeermachines voor de professionele markt. Een andere productgroep
is die van de momentscharnieren en het
meest bekende voorbeeld daarvan kan
men vinden in een notebook. Het momentscharnier zorgt ervoor dat het scharnierende beeldscherm in elke gewenste
stand blĳ� staan. Nog een productgroep
is veren met een hoge nauwkeurigheid
(diametertolerantie ca. 0,012 mm) die in
diverse applicaties wordt toegepast. Bĳ
Reell B.V. in Elsloo wordt de koppeling
gebouwd voor de Bosch heggenschaar
en een aantal typen van de elektromechanische koppeling. Het nieuwste product
van de BV is de capodastro of capo, die
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door gitaarspelers wordt gebruikt. De capo is in feite een
klem voor de hals van de gitaar die over de snaren wordt
geklemd om ze een halve of meerdere toonhoogten hoger
te kunnen spelen.
Genoeg reclame gemaakt voor Reell, terug naar zondag
30 januari 2005. Rond half twaalf arriveerden de eerste
SM’s, als ik goed geteld heb in totaal negen stuks deze
dag. Om 12.00 uur was de groep grotendeels compleet
en ben ik gestart met een korte rondleiding door het
bedrĳf, die eindigde in de bedrĳfskantine, waar eenieder
een stuk Limburgse vlaai met koﬃe of thee kon nu�igen.
Bĳ aanvang van de vergadering waren 35 stoelen bezet,
een mooi resultaat lĳkt mĳ!
Het inhoudelĳke van de vergadering kunt u zelf wel
nalezen in de notulen die u vanzelf thuisgestuurd krĳgt
maar het hoogtepunt bestond uit het aantreden van twee
nieuwe bestuursleden, de controle van de ﬁnanciële
handel en wandel van de club in het afgelopen jaar en de
benoeming van een nieuw erelid. Als eerste werd Rens
Wolters aangesteld als nieuwe penningmeester: Rens zal
samen met zĳn vrouw Marilyne de ﬁnanciën van de club
gaan verzorgen alsmede de ledenadministratie. Rens &

Marilyne worden dus de nieuwe Jan-Tjerk. Voorzi�er
Paul Paymans had zĳn bestuurlĳke zi�ingsperiode erop
zi�en, stelde zich niet herkiesbaar zoals hĳ reeds bĳ zĳn
aanstelling had aangekondigd, en de voorgedragen
kandidaat Peter Snoeker nam de functie van voorzi�er
over. Alle aanwezige en dus stemgerechtigde leden kozen
zowel Rens als Peter unaniem! Paul Paymans kreeg als
afscheid de traditionele liter LHM-olie en een waardebon
voor het verder uitbouwen van zĳn tweede passie: modelspoorbanen. De doorgewinterde ALV-bezoeker is het
al opgevallen. Waar is het borrelglaasje? Ook dat behoort
ieder bestuurslid bĳ zĳn/haar afscheid te krĳgen. Welnu,
Peter Snoeker zal die pas aan Paul overhandigen als Paul
hem nog een keer apart bĳpraat over de
inhoud van het voorzi�erschap. Met andere
woorden: Paul krĳgt zĳn borrelglaasje pas
als ie echt al zĳn voorzi�erskennis hee�
doorgegeven aan de nieuwe voorzitter.
Aanvaardbare chantage heet dat. Oh, en
dan de ﬁnanciën nog, die waren prima in
orde, ook dat had Paul als penningmeester
ad interim, naast zĳn voorzi�ersjob, perfect
in orde ondanks zĳn gebrek aan ﬁnanciële
kennis zoals ie dat zelf verwoordde. Dus
twee maal hulde aan de inmiddels ex-voorzi�er! Als laatste werd een nieuw erelid
benoemd: Peter Pĳlman. Dit op basis van
zĳn verdiensten voor de Citroën SM in het
algemeen en de club, vooral ook SublieM,
in het bĳzonder. Hierover hoort of leest u
later nog meer...
Na aﬂoop van de vergadering volgde de
lunch, 96 broodjes smeren en van beleg
voorzien doe je ook niet even… dank je wel
ma! Om 14.00 uur werd het startsein gegeven voor een korte rit naar het ‘Industrion’
in Kerkrade. Het eerste gedeelte van de rit
had ik uitgestippeld door het Limburgse

heuvelland, met aansluitend nog een
stukje snelweg, alwaar Paul Paymans
ter afscheid van zĳn voorzi�ersschap
nog even de koppakking van zĳn SM
hee� opgeblazen. We hopen natuurlĳk
dat Paul nog vaak op evenementen zal
komen maar echt geluk brengen die
zĳn SM niet… Het weer was deze dag
wel een beetje een spelbederver, grĳs
en regenachtig. Dit was dus gelĳk de
laatste keer dat ik mĳn SM nog poets
voor een evenement. Het Industrion
geeft een beeld van de industriële
ontwikkeling in Zuid-Limburg, na
aankomst werd dit ingeleid door een
korte ﬁlm over de kolenmĳnbouw die
een duidelĳke stempel hee� achtergelaten op deze streek (want niet alle heuvels zĳn hier door
moeder natuur gevormd). Na aﬂoop kon men op eigen
gelegenheid de collectie van dit museum aanschouwen,
waaronder de mĳnbouw in al zĳn face�en, de porseleinindustrie (van Maastricht), de automobielbouw (Nedcar
te Born) etc. Een van de wisseltentoonstellingen was
groot succes voor de jeugd onder het gezelschap: samen
moest men een kraan bedienen om een last te verplaatsen
en hier was ﬂink teamwork vereist! Na alle indrukken is
de dag afgesloten in het museumrestaurant, onder het
genot van de nodige hapjes en drankjes.
Voor mĳ was deze dag en alle voorbereidingen daarop
een hele ervaring: regelen, zorgen, uitvoeren en begeleiden, noem maar op. ’s Morgens om 9.00 uur beginnen
met broodjes smeren en ’s avonds om 19.30 weer thuis!
Maar ik heb het graag gedaan voor alle leden die aanwezig waren.
”Miense ich hoap det ger allemoal unne sjoone daag hubt
gehad en toet unne volgende keer!”

De nieuwe voorzi�er legt de oude voorzi�er uit waarvoor
hĳ die LHM kan gebruiken...
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Carburateurs van Ferrari voor de SM
Door Peter Derks
De Maserati-motor van de SM is volgens goed Italiaans
gebruik voorzien van Weber carburateurs, en dat natuurlĳk
geheel volgens de inzichten van de directeur technique van
Maserati, Ingenieur Alﬁeri, die tot zĳn vertrek bĳ Maserati
alleen motoren met carburateurs in zĳn auto’s wilde. Die waren het beste, en die Bosch-injectie was het werk van Citroën,
die begrepen er niets van. Want zĳn klanten waardeerden die
Webers, die wisten er het meeste uit te halen, en een beetje
autolie�ebber had daar geen probleem mee. Opgetekend uit de
mond van Alﬁeri himself tĳdens een lunch na de internationale
meeting in Siena.

Bovenaanzicht: carburateur vóór 1972 (bovenste) en vanaf 1972 (onderste)

De klant is koning
De klanten in het hogere segment waren voor Citroën
echter een probleem want die wilden een SM die werkte
en met zo min mogelĳk gebruiksaanwĳzing. Vandaar
de roep van de afdeling marketing om een injectie,
zoals Mercedes en BMW die hadden en zelfs Peugeot
en Renault. Bĳ de concurrenten had men al ontdekt
dat in het hogere segment gemak voorop stond, een
automatische choke welkom was, maar een injectie het
verkoopargument was, dus ontwikkelde men bĳ Citroën
samen met Bosch een SM injectie. Dan maar zonder de
warme belangstelling van Alﬁeri.
Geen injectie voor Alﬁeri
Als ik goed ben ingelicht hee� Alﬁeri zelfs nooit een
motor met injectie gemaakt voor “straat-gebruik”, met
als uitzondering de racemodellen van Maserati uit de
jaren ‘50 en ’60
met Spica en Lucas mechanische
injectie systemen.
Maar goed, die
Webers zĳn tot het
eind gebleven op
de automaten en
de Amerikaanse
SM’s, want met de
extra uitlaatgasrecirculatiepompen voldeden die
aan de uitlaatgasnormen en de investeringen om
datzelfde met de
injectie te bewerkstelligen waren
waarschijnlijk te
veel gevraagd.
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Acht typen carburateurs!
Alle SM’s met Weber-carburateurs zĳn uitgerust met hetzelfde type, de 42 DCNF, in acht verschillende uitvoeringen. Die 42 staat voor de doorsnede van de gaskleppen, de
DCN voor Dubbel Corps Verticaal en de F voor Ferrari,
de eerste gebruikers. De DCNF is verder ook gebruikt
op de Merak, de Khamsin en de Bora. Zoals gezegd zĳn
er voor de SM acht verschillende typen gebruikt, zie de
details in de tabel. Wat is belangrĳk te weten: voor de
bouwjaren 1970 en 1971 (modellen 2, 16 en 2/M) zĳn
de gietstukken anders dan die van de bouwjaren 1972
en later. Dat hee� alleen invloed op de montage van
de koude starter en de schroeven in het deksel. Zie de
foto’s voor de verschillen (met dank aan Michel Sivirine,
voorzi�er van de Franse SM club). De carburateurs van
de drieliters zĳn uitgevoerd met Venturi’s van 36 mm,
alle andere met venturi’s van 32 mm. De venturi is de
hoofdluchtdoorlaat waarin de hoofdspoeier zĳn mengsel in de langsstromende lucht pompt. Ik wil hier niet
ingaan op de werking van de DCNF-carburateurs, daar
zĳn al een paar boeken over geschreven, maar wel over
wat er afgesteld kan worden. Daar wil ik dan meteen
bĳ zeggen dat u dat het beste aan de specialisten kunt
overlaten (!) want Webers afstellen lĳkt soms meer een
kunst dan wetenschap.
Afstellen van Webers voor lie�ebbers
Het afstellen gaat in drie etappes: eerst synchroniseren,
dat wil zeggen alle carburateurs op dezelfde doorlaathoeveelheid instellen. Dat gaat in twee etappes, eerst per
carburateur de linker en rechter doorlaat gelĳk instellen,
dan de drie carburateurs hetzelfde instellen. De tweede
etappe bestaat uit het gelĳk instellen van het stationair
mengsel en de derde etappe is het afregelen van het stationair toerental. Als u precies wilt weten hoe het moet
dan kĳkt u de handboeken er maar eens op na! Overigens
is er nog een vooretappe die het belangrĳkste is voordat
er afgesteld gaat worden: schone carburateurs. Want als
er maar een klein gaatje in een carburateur verstopt zit
dan is de afstelling al ontregeld. Moderne benzine bevat
allerlei schoonmakers, maar als uw SM jaren stil hee�
gestaan dan kunt u er van uit gaan dat uw carburateurs
vervuild zĳn, bĳvoorbeeld doordat de benzine verdampt.
Maar die benzine is niet homogeen, dus wat verdampt
zĳn de vluchtige componenten en dan blĳ� er een meer
op olie gelĳkend spul over en als dat uitdroogt dan lĳkt
het wel gom. Als uw SM na drie maanden stilstaan even
niet mooi loopt maar pas na een tiental kilometers weer
netjes draait dan waren uw carburateurs een beetje vervuild. En als uw SM tien jaar hee� stilgestaan dan gaat
dat ook na tien kilometer niet weg. Dan helpt alleen nog
maar het open maken van de carburateurs, het demonte-
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Zĳaanzicht: carburateur van vóór 1972 (links) en vanaf 1972
(rechts)
ren en schoonmaken. Benzineresten kun je goed oplossen
door het huis compleet in thinner te dompelen en dat een
paar dagen te laten inwerken. Doe dat wel in een grote
afgesloten glazen pot want thinner is niet echt gezond,
verdampt snel en tast veel plastics aan!
Vet of niet vet?
Nog even een opmerking over “rĳk” o�ewel “vet” afstellen en “gewoon” o�ewel “arm” afstellen. Dit hee�
alles te maken met het idee van de afsteller over hoe een
motor hoort te lopen en te klinken. Al in de zestiger- en
zeventigerjaren wilde men naar schonere motoren toe
en hield men ook het verbruik in de gaten. Het was toen
ook al bekend dat een mengsel van ongeveer 1 op 14 een
volledige verbranding oplevert, maar dat met een kleine
overmaat aan benzine meer vermogen uit een motor gehaald kon worden echter ten koste van het verbruik en
met meer vervuiling door de onvolledige verbranding
tot gevolg. Vandaar de acceleratiepomp, maximaal vermogen bĳ acceleratie en de vollast-verrĳking, maximaal
vermogen bĳ plankgas. Logisch, want op die momenten
wilt u maximaal vermogen en als u dat wilt dan speelt het
verbruik een ondergeschikte rol. Ook bĳ de afstelling van
de stationair regeling speelt een vergelĳkbare zaak. Aan
de rĳke kant afgesteld, loopt de motor bĳ lagere toerentallen gemakkelĳker “rond” wat meestal wordt vertaald
in een lager stationair toerental en een verminderde
gevoeligheid voor chokegebruik
bij koud weer. Er zijn tal van
specialisten, en daaronder zeer
goede, die vinden dat een SM zo
afgesteld moet zĳn dat je haar het
beste start door een keer op het
gas te pompen en dan starten,
zonder de choke te gebruiken.
Dat noem ik voor het gemak
maar de klassieke afstelmethode,
hoe lager het stationair toerental
bĳ een warme motor, hoe mooier.
Aan de andere kant zullen de

fabrieksafstellers,
die de voorschri�en
volgen, de Webers
op “zuinig” afstellen en u uitleggen
wanneer en hoe u de
choke moet gebruiken. Dat hee� alles
met smaak te maken
en niets met andere
sproeiers voor meer
vermogen. En maakt u zich over dat “zuinig” in verband
met uw beurs geen zorgen, dat merkt u pas als u uw SM
tien uur per week stationair laat draaien. Maar ze waren
toch gemaakt om te zoeven, nietwaar? Het blĳ� een kwestie van “over smaak valt te twisten”, het enige wat u moet
weten is of u de choke dient te gebruiken of niet.
Conclusie
De verschillen tussen de verschillende carburateurversies
zĳn niet bĳzonder groot, behoudens tussen de versies
met de 3.0 liter en de 2.7 liter. De verschillen tussen de
diverse versies zĳn gemakkelĳk te verklaren: de Duitse en
de Zweedse versies hebben iets andere stationairsproeiers vanwege de recirculatiepompen die gemonteerd zĳn
om iets schonere uitlaatgassen te produceren. Omdat die
tegenwoordig meestal verwĳderd zĳn, zouden eigenlĳk
die statonairsproeiers vervangen moeten worden. Ook
de drie verschillende 3.0 liter modellen hebben verschillende stationairsproeiers maar dat is het enige verschil,
voornamelĳk vanwege de BW versies (de versies met de
Borg Warner automaat), die in de USA een iets rĳkere
afstelling krĳgen. Dat mag duidelĳk zĳn: bĳ een BW-bak
met koppelomvormer is het belangrĳk dat de motor goed
stationair blĳ� lopen, bĳvoorbeeld voor het “kruipen” als
de bak in een versnelling blĳ� staan en de SM stil staat.
Het blĳ� duidelĳk dat de standaard afstellingen in alle
gevallen het beste werken, dat hebben de afgelopen 30
jaar wel bewezen. De basis van succes voor een goed
lopende motor: schone carburateurs en professioneel
afgesteld.
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SM, Je t’aime
Door Yuri Colman
Het is 27 december 2004 als ik met mĳn SM de grens met België passeer. Voor de verandering rĳd ik niet zelf, maar iemand
anders en lees ik in de SublieM die op de achterbank ligt. Dan
valt mĳn aandacht op een korte oproep: “Filmacademie zoekt
SM voor ﬁlmproject. Het liefst in de kleur goud, champagne,
bordeaux-rood, zilver of koperkleurig. U bestuurt zelf uw auto
dus er zĳn geen risico’s aan verbonden.”
Mĳn chauﬀeur roept: bellen, dat is leuk om te hebben
gedaan, en je auto voldoet perfect aan de eisen. Mĳn SM,
een drieliter van 1974, is champagnekleurig met bruin
leer. Ik bel meteen naar Roland van der Spek en spreek
zĳn voicemail in. Enkele dagen na de jaarwisseling belt
Roland mĳ terug met de mededeling dat er al een SM is
geregeld, maar dat ik als reserve sta genoteerd.
Na een weekje roept mĳn chef, Wim van der Laan: Yuri,
er komen wat mensen van de Filmacademie naar de
SM van klant H. kĳken voor een ﬁlmopname. Maar die
auto is eigenlĳk niet klaar, hee� geen kenteken, enz. Ik
zeg: dan nemen ze mĳn auto maar… De studentes van
de academie komen samen met de begeleider van het
project om de SM te bekĳken en tekst en uitleg te geven
over hun project. Het verhaal zal gaan over een jong stel,
dat onderweg naar een feestje een SM ziet staan op een
oprit. Het meisje is op slag verliefd op de SM en tĳdens
het bekĳken van de auto komt de eigenaar naar buiten.
Deze man, al wat ouder, ziet onmiddellĳk dat het meisje

gereden van locatie naar stalling. En dat om een uur of 4
‘s nachts. Ik besluit dat de begeleider van het project dat
dan maar moet doen omdat ik er weinig voor voel om tot
diep in de nacht met zoiets bezig te zĳn en om 8.30 uur
weer aan het werk te gaan. We spreken af dat ik met de
projectbegeleider, Andy, een stuk met de SM ga rĳden
om te zien of ik hem de auto kan toevertrouwen. Dat gaat
erg goed, Andy blĳkt een kundig en verantwoordelĳk
chauﬀeur te zĳn.
Voor de scènes waarin de acteurs geﬁlmd worden in
een rĳdende auto, zal de SM op een speciale dieplader
worden gereden waarop de camera’s staan gemonteerd.
Op die manier kan er veilig worden gewerkt en kunnen
de acteurs zich concentreren op het acteerwerk. Ook
staat deze manier van werken het toe de auto optimaal
te belichten en trillingsvrĳ op te nemen. De scènes van
een voorbĳrĳdende SM doe ik zelf, omdat er een vrĳ
hoge eindsnelheid gehaald moet worden. Hiervoor zal
worden gedraaid op een nog afgesloten weggedeelte in
het Westelĳk Haven gebied van Amsterdam.
Ik neem voor alle zekerheid nog even contact op met
mĳn verzekeringsman om te vragen of de verzekering
eventuele schade zal dekken. Dat blĳkt geen probleem,
zolang de academie aansprakelĳkheid zal aanvaarden indien ze schade veroorzaken. In dat geval kan mĳn all-risk
verzekering de schade weer verhalen op de academie.
Een bevriende jurist maakt vervolgens een contract op
en dat tekenen we bĳ het overdragen van de auto.

‘Het meisje is op slag verliefd op de SM’
de SM wel ziet zi�en en biedt een proefrit aan! Het meisje
neemt de uitnodiging maar al te graag aan, ondanks de
duidelĳke tegenzin van haar vriendje… Tĳdens de rit
ontstaat er een spanning tussen de drie… Het verhaal
speelt zich s’avonds af en er zal laat op de avond en ‘s
nachts gedraaid gaan worden. Lekker is dat als je zelf
moet rĳden denk ik meteen!
Ik leg het een en ander uit over de SM, laat ze m’n auto
zien en spreken af dat we mĳn auto dan maar gaan
gebruiken. Probleem is echter dat de opnames ‘s nachts
plaatsvinden omdat het verhaal ‘s avonds speelt. De
auto moet dus ergens worden gestald en moet worden
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Na een paar dagen krĳg ik het draaiboek in de bus en zĳn
we klaar om te beginnen. Het blĳkt echter dat de auto
op zondag 25 januari in de middag op de eerste locatie
moet zĳn en dan zit ik in Frankrĳk… Gelukkig is collega
en vriend Thomas Auping bereid de auto weg te brengen
en ervoor te zorgen dat de overdracht goed verloopt. Ik
kom op de terugweg uit Frankrĳk langs op de set en zie
dat het allemaal heel goed gaat. De SM staat er prachtig
uitgelicht bĳ, en het geheel maakt een professionele indruk. We gaan met een gerust hart naar huis.
De volgende dag zal de SM op de dieplader moeten voor
de rĳscènes. Ik ga ‘s avonds laat nog even met de andere

auto naar de set en daar staat ze op een lucht geveerde
aanhanger met een grote vrachtwagen ervoor. Ze past
er maar net op, met maar een paar centimeter speling
aan de zĳkanten. Ook zorgt het beroemde veersysteem
voor problemen want nadat de motor is afgezet, zakt de
dame heel langzaam door haar hoeven en dan kloppen de
camera positie en de belichting niet meer. We lossen het
op door zandzakjes onder de auto te plaatsen en vervolgens de auto in haar laagste stand boven op de zakjes te
laten zakken. De camera’s en verlichting hangen en staan
vast op de aanhanger en de regisseur en technische crew
nemen plaats achterop de vrachtwagen. We gaan rĳden!
En dat rĳden gaat met 70 kilometer per uur en dat is hard
als je op dat plateau staat en het buiten maar 4 graden
boven nul is! De camerapositie wordt nog enkele malen
veranderd om er zeker van te zĳn dat alle acteurs goed
in beeld komen en ook met de belichting wordt nog wat
gerommeld. Ik kĳk achterop de vrachtwagen mee op de
monitor en krĳg zo een aardig idee van het te verwachten
eindproduct. Na een uur vind ik het wel mooi en ga lekker naar huis. Dan gaat de telefoon om een uur of half
drie… Het is een van de dames van de productie, er is
een probleem met de SM.
Ik spring uit bed en stap meteen in de XM en rĳ naar de
Basisweg waar de SM staat, bĳ het Telegraaf gebouw.
Eenmaal daar blĳkt dat de accu helemaal plat is, er brandt
geen enkele controle lamp meer. Met de startkabels en de
XM loopt ze weer in een minuut maar dan zie ik het dy-

namolampje branden. Ik vraag aan begeleider Andy, die
met de SM op weg naar de stalling was, of dat al eerder
aangegaan was maar hĳ dacht dat het de achterruitverwarming was… Al snel blĳkt dat de speciale V-snaar van
de SM overleden is. De gehele snaar is gesmolten en zit
vast geplakt aan de centrale pouly. Omdat ik in de haast
geen gereedschap heb meegenomen, sta ik met een mond
vol tanden. We besluiten de Wegenwacht te bellen. Wat
een afgang. De wachtenwacht komt na een klein half uur,
twee man sterk. De heren staan raar te kĳken, een SM dat
hebben ze nog niet eerder bĳ de hand gehad! Uit de gele
Golf wordt een snaar getoverd en deze wordt met het
nodige verbale geweld gemonteerd maar past eigenlĳk
net niet. Dat komt morgen op de zaak wel.
De volgende morgen komt de SM naar de garage en monteer ik samen met een collega een originele nieuwe snaar.
Probleem opgelost. De opnames later die avond verlopen
vlekkeloos, bĳ het veerpontje over het Noordzee-kanaal
bĳ Buitenhuis. Ter plekke is er een complete benzinepomp nagebouwd, geheel met pompen uit 1974! Alleen
het weer zit een beetje tegen want het sneeuwt, waait en
het is wederom erg koud. Aan het einde van de opnames
mag de SM met mĳ mee naar huis en zit het erop voor
die week.
Vanwege problemen met het verkrĳgen van een ﬁlmvergunning voor de geplande locatie in Bergen en de slechte
weersvooruitzichten, wordt besloten de laatste opnames

SublieM 49 - Maart 2005 31

32 SublieM 49 - Maart 2005

te maken in Noordwĳk aan Zee, bĳ de villa
van Freddy Heineken voor de deur. Later
blĳkt dat ook hier geen vergunning voor
is geregeld, maar daar hebben alleen de
buurtbewoners en de lokale veldwachter
een probleem mee. Er word zaterdagavond en zaterdagnacht gedraaid en dat
is niet echt ﬁjn. Het waait verschrikkelĳk,
het regent en het is ook erg koud! Ik pik
onderweg naar de set nog een paar mensen
van de productie op en vervolgens is het
wachten, wachten en nog eens wachten.
De SM wordt geplaatst op een steile oprit
van een villa waar met de bewoners iets
geregeld is. Omdat de actrice wordt geﬁlmd als ze met de SM wegrĳdt, moet zĳ
achteruit met de SM van de oprit rĳden.
Al snel blĳkt echter dat deze actrice geen
rĳbewĳs hee� en ook echt niet kan rĳden. We leggen
haar uit wat ze moet doen om de motor te starten en hoe
ze de auto achteruit kan laten rollen. Voor de veiligheid
moet ik onder een deken gaan liggen op de vloer tussen de voorstoelen en achterbank, met mĳn hand op
de handrem. Ik kan dan nog aan de handrem trekken,

U wilt nu natuurlĳk weten of het resultaat de moeite
waard is, na zoveel tĳd en moeite. Ja, de beelden van
de SM zĳn echt goed en erg mooi en ook met het geluid
zit het wel goed. We hebben de première gehad in de
bioscoop van de Filmacademie in Amsterdam en dan ziet
het er prachtig uit op zo’n groot doek. Ook de kwaliteit

‘De geluidsman voelt zich niet pre�ig met 180 over een smalle
dĳk maar ja, dan had ie maar op tĳd moeten komen...’
tenminste dat denken ze… Gelukkig heb ik die onlangs
nog nagesteld. Alles gaat gelukkig goed en na enkele
opnames kan ik met een dubbele hernia van de achterbank komen en zĳn we klaar met de SM. Ik mag weg en
een van hoofdrolspelers, Wim, is ook vrĳ om te gaan.
Samen zĳn we het dan ook wel goed zat om half twee ‘s
nachts, in het bĳzonder door de kou en het gebrek aan
warm eten. Onderweg naar huis laat ik toch nog even
zien wat de SM kan en al gauw rĳden we met meer dan
200 kilometer per uur over de A44 richting Amsterdam.
Mĳn passagier geniet zichtbaar en dat is ook wel leuk na
zo’n lange dag! Noordwĳk - Amsterdam in 20 minuten,
kĳk daar hebben ze de SM dus voor gemaakt.
Na een week belt de geluidsman nog even, hĳ hee� een
“kleine fout” gemaakt en wil graag nog wat geluiden van
de SM opnieuw opnemen. Tuurlĳk. Geen probleem, kom
maar naar Van der Laan in Abbenes, daar staan er wel
tien! We spreken om drie uur af maar dat wordt dus vĳf
uur… ja, studenten… We nemen daar dus nog een keer
alle rĳgeluiden van een SM op, inclusief het accelereren
van 0 naar 180. De geluidsman voelt zich niet echt pre�ig
met die snelheid op een smalle dĳk maar ja, dan had ie
maar op tĳd moeten komen.

is erg mooi omdat er op 16mm ﬁlm is gedraaid. Alleen
heb ik daarna nog drie maanden op een kopietje van de
ﬁlm moeten wachten. Ik zou hem op DVD krĳgen maar
dat was erg moeilĳk… Na drie maanden was ik het zat
en stelde ik voor de videoband zelf te komen halen op
de Filmacademie. De kwaliteit is dan wel beduidend
minder als op DVD, maar dan heb ik tenminste wat. Het
is toch leuk om je eigen auto te kunnen laten zien aan je
vrienden en familie. Het is voor de studenten erg gemakkelĳk om een belo�e te doen, maar het nakomen is een
heel ander verhaal… Ook denk ik dat de studenten de
eerste uitleg aan de SM club wel erg rooskleurig hebben
voorgesteld. Er is volgens mĳ geen mens die ‘s nachts zelf
gaat rĳden met zĳn SM, en al zeker niet als er gepekeld
wordt op ‘s lands wegen! Ik heb er een beetje spĳt van
dat ik de afspraken over het ontvangen van een DVD,
de vergoeding, enz., niet op papier heb gezet. Maar het
was een ervaring die ik niet had willen missen!
Naschri�: de redactie van SublieM is inmiddels, samen
met de schrĳver van het artikel, druk doende om de ﬁlm
ook voor u verkrĳgbaar te maken. We houden u daarvan
op de hoogte…
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De nieuwe Franse schĳf van zeven
Van uw Franse correspondent
Ik las de Volkskrant van vrĳdag 19 november 2004. Het ging
over de Nieuwe Schĳf van Vĳf, een soort voedingswĳzer. Ik
werd meteen wĳzer. En dat wil ik u niet onthouden. Laat u
niet in de luren leggen door een advertentie voor een Franse
SM met een uiterst aantrekkelĳk prĳsje.
Een Franse SM op het spoor
November 2004. Uw hoofdredacteur, zĳn vriendin Margriet en ik zi�en rond de haard. Buiten is het koud. Jawel,
in Zuid-Frankrĳk kan dat ´s avonds het geval zĳn. Ik lees
een column van Remco Campert en leer eindelĳk hoe we
om moeten gaan met goedkope aanbiedingen van SM´s
in Frankrĳk. Nieuwsgierig? Lees verder. Niet nieuwsgierig? Dan blĳ� u niet gezond. En ´gezondheid´ schĳnt
nummer één op het wensenlĳstje van iedere Nederlander
te staan. Hoe dat te combineren met uw diep gevoelde
wens om een SM o�ewel Diva te bezi�en?
De Nieuwe Schĳf van Vĳf
Campert leest ook de krant. Hĳ ontdekte dat er een
Nieuwe Schĳf van Vĳf is en vroeg zich af hoe hĳ z´n
hele leven in onwetendheid van het bestaan van de
Oude Schĳf van Vĳf hee� weten te (over)leven. In het
boek Sa Majesté schreef ik ooit over de aanschaf van een
SM. Volkomen verouderde stuﬀ dames en heren! Het
Voedingscentrum (ooit van gehoord? De Nederlandse
Vereniging van huisvrouwen, die hier in de persoon
van Marguerite Hackenberg op een steenworp afstand
vertegenwoordigd is, kent dit instituut vast wel) hee�
een Nieuwe Schĳf ontworpen. ´De
vĳf regels van gezond eten´ worden
met veel tamtam (dus zelfs hier in het
diepe Zuiden van La Douce France)
wereldkundig gemaakt. En wat blĳkt?
De hele Nederlandse voedingsindustrie rolt er overheen want er zijn
veranderingen doorgevoerd.
Gewoon lekker eten
´Sa Majesté´ is dus te vroeg op de
markt gebracht! Als schrĳver had ik
beter moeten weten. Helaas: pech
voor de kopers van dat meesterwerk.
In Frankrĳk hebben ze er geen behoe�e aan om te weten hoe je gezond
moet blĳven en gezond met een hobby
moet omspringen. Daar eten ze lekker
gewoon wat ze lekker vinden: Magret
de Canard, Foie gras, Crème fraîche
met 40 % vet (ik heb even in de koel34 SublieM 49 - Maart 2005

kast moeten kĳken hoe je ´vers´ schrĳ�…). En dan nog
al die kazen waar ze in Noord-Amerika nooit van hebben gehoord maar die ze toch boyco�en omdat ze niet
volgens de regelen der kunst zĳn gefabriceerd. En reken
maar: ze worden hier oud, de ouwetjes dan! Heerlĳk en…
gezond. Helaas kan dat niet van de Franse SM´s gezegd
worden, al blĳven er uitzonderingen.
Van horen zeggen
Ooit zei een bestuurslid van de Franse SM Club tegen me:
ik wou dat onze leden hun auto´s zó goed onderhielden
als jullie in Holland, dan verkochten we meer onderdelen
aan onze eigen leden. Waarvan acte, beste Nederlandse
Club. Maar dat terzĳde. Want hier gaat het om gezond
eten en gezond blĳven. Denkt u nog even met me verder
over onze passie voor de Diva?
Geen vocht en geen kaas?
Het gaat dus over de Nieuwe Nederlandse Schĳf van Vĳf,
kortweg NNSVV. Vocht schĳnt eruit gehaald te zĳn. Hoe
kan dat nou? Dat hee� toch ieder weldenkend en gezond
levend mens nodig? En kaas schĳnt ook vergeten te zĳn,
nota bene in het enige echte Kaaskoppenland ter wereld!
Oosterlingen ruiken ons op afstand, beweren ze. Ooit wel
eens een SM zonder vocht gezien? Een zielige vertoning,
kan ik u verzekeren. Als de koelvloeistof, het accuzuur,
de LHM en de koﬀerbak zĳn leeggehaald, reken er maar
op dat ze dan niet meer rĳdt en aan de monitor moet.
Het zĳn net mensen. Ooit wel eens de vloerma�en van
een SM die al jaren stil hee� gestaan, opgetild? Daar ligt
toch blauwe, stinkende kaas? Niet dan?

Dossier 707: Van leasebak tot Diva (5)
Gezond blĳven
Terug naar de NNSVV. Ik heb een alternatief voor u ontwikkeld. Als u een Franse SM op de kop wist te tikken
of voor de verleidingen van zo´n dikbilletje binnenkort
dreigt te sneuvelen, dan is hier de Nieuwe FRANSE
Schĳf van ZEVEN voor u (NFSVZ), inmiddels met veel
tegenzin goedgekeurd door het Centre de la Nourriture
de la France! Fransen hebben de naam niet erg goed
voor hun Diva te zorgen; het is oﬃcieel bevestigd door
de SM Club de France! Dat instituut is andere koek dan
ons ´Voedingscentrum´! En laten we eerlĳk zĳn: we willen toch allemaal huwen met een gezonde Diva? Wilt u
haar meteen naar Nederland rĳden, denk dan aan de
volgende zaken.

‘Oui, die Fransen weten hoe
je iemand in de luren moet
leggen, want zo spreken ze
ook over hun Diva´s als ze
haar te koop aanbieden!’
Tip 1: Breng uw banden goed op spanning, dan stuurt
ze beter, slĳt ze minder, remt ze beter, en veert ze zoals
het hoort: op LHM, en niet op lucht. De vergelĳking
met mensen dringt zich wellicht aan u op, maar dat laat
ik aan u over. In ieder geval: uw banden dragen u naar
Holland en u hoe� minder snel naar een SM-dokter
die u direct zal zeggen dat een SM op XWX-banden veel
beter rĳdt dan op welke andere band ook. Kosten: een
kleine 500 euro per band. Oók in Frankrĳk. Overigens:
de gezondheidszorg in Frankrĳk is ´super bien´ zoals ze
hier zeggen. Bezoekjes zĳn minder kostbaar, de dokter
werkt zeer ´eﬃcace´, altĳd zware medicĳnen paraat en
meteen een doorverwĳzing voor foto´s en laboratoriumonderzoek naar het bloed. Daarom:
Tip 2: Direct uw LHM verversen. De specialist of het
onderhoudsschema weten precies wanneer en hoe dat
moet. Als het oude spul roestbruin is geworden, moet
u aan de hartbewaking want de bloedsomloop van uw
SM is zeer gevoelig. Elke 30.000 km eerst doorspoelen
(dialyse noemen ze dat) en dan vers sap erin. Overigens is ook de kans dat uw hogedrukleiding na enkele
tientallen kilometers barst zéér groot. Daarom: van huis
een extra leiding meenemen en meteen monteren. Dan
komt u wellicht op de geplande tĳd thuis met uw nieuwe
aanwinst.

Tip 3: Spieren bundelen en van tevoren laten spannen.
Secundaire ke�ingen op de juiste spanning brengen
(doen ze in Frankrĳk ook wel maar u weet niet zeker
wanneer dat met uw nieuwe aanwinst is gebeurd). Het
verhaal dat dat ´net´ gedaan is, moet u nooit vertrouwen!
Primaire ke�ing elke 80.000 km vervangen. Dus als uw
SM amper 60.000 km op de teller hee� staan: neem het
zekere voor het onzekere en laat hem vervangen. U krĳgt
dan –misschien - geen last van hartritmestoornissen.
Tip 4: Oliepeil in de gaten houden. Aanvullen tot het
tweede inkepinkje op de peilstok. Verversen elke 10.000
km. Meer dan een liter olieverbruik per 500 km? Harttransplantatie uit (laten) voeren of tenminste een olieby-pass laten boren zodat de primaire ke�ingspanner
goed wordt geolied. Bĳ onzekerheid: autotransporter
meenemen en de Diva erop manoeuvreren.
Tip 5: Water in de koﬀerbak? Desastreus voor de bodem
van uw koﬀer en voor uw achterschermen: roestvorming.
Mĳn dokter vertelde me dat er twee oorzaken zĳn: 1.
Het afdichtingsrubber tussen de klep en de carrosserie
is gaar en moet vervangen worden. 2. De kit waarmee de
achterruit aan de koﬀerklep is gekleefd, is verhard (soort
cholesterol of aderverkalking) en de ruit begint los te
laten. De remedie kunt u zelf bedenken maar vergt veel
geduld want de rvs-lĳstjes los-prepareren zonder ze te
beschadigen, is specialistenwerk. Kunt u ook thuis doen
(doe-het-zelf-apotheek?).
SMul niet te snel
Tenslo�e de ultieme tips, waaruit blĳkt dat de Nieuwe
Nederlandse Schĳf van Vĳf deﬁnitief is verouderd.
Tip 6. Koop niet te snel een goedkope SM in Frankrĳk.
Ik ken er tientallen in de buurt. Allemaal roestbakken,
allemaal achterstallig onderhoud, allemaal verdroogde
rubberdelen, door de zon aangevreten lederen bankstellen, door diezelfde zon opgegeten stuurwielen en lak
(´Mais oui Monsieur, manger par le soleil, ce n´est pas
grave´, jaja!). SMul niet te snel van zo´n bak. Het kan
u uw gezondheid kosten (en die van uw huwelĳk of
andersoortige relatie). Vraag een Fransman hoe het met
hem gaat, en met een rasgevoel voor understatement
(laat ze het maar niet lezen, dat Engelse woord!) zegt
hĳ: ´Super nickel bien´. Oui, die Fransen weten hoe je
iemand in de luren moet leggen, want zo spreken ze ook
over hun Diva´s als ze haar te koop aanbieden! Er zĳn er
zelfs, die beweren dat ze ´Nickel Chrome´ is, maar die
verkopers moet u al van meet af aan niet vertrouwen,
want zoals u weet, er zit noch nikkel, noch chroom aan
zo´n Super Mokkel!
Maar wat echt telt
Hoe het overigens met mĳn 707 gaat? Ze hee� als een
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vermoeide Diva na haar zomertournee enkele maanden
stilgestaan. Dat schĳnt slecht voor haar te zĳn. Ik was
haar even zat, want op de Autoroute du Soleil, op weg
naar Marseille, begaf het linker ruitmotortje het bĳ de
Péage. Lastig om dan een kaartje te trekken met zo´n
grote deur en zo´n lange neus voor je. Maar weet u wat
nou het leuke is?

‘Geef haar wat van uw
eindeloze liefde en ze springt
meteen in de veren!’
Hier komt tip 7! Stilstaan is voor een Diva in dit
heerlĳke klimaat niet in alle opzichten slecht.
Jacques Hackenberg (die haar die maanden
onderdak hee� verscha�) deed het volgende om
haar uit haar nazomerslaap te halen: HĲ AAIDE
HAAR, STREELDE HAAR EN GAF HAAR
EEN SPEELS (OF STEELS, DAT WEET IK NIET,
WANT IK WAS ER NIET BĲ…) KLOPJE OP DE
BILPARTĲ! EN ZE STARTTE IN ÉÉN KEER!
Kĳk, en daar houdt uw toekomstige of huidige
Diva van en blĳ� ze echt gezond door. Maar ik
moet daarbĳ wel aantekenen: ze is goed onderhouden, krĳgt gezond voedsel en regelmatig
emotionele en aﬀectieve aandacht (In gedachten, want ik had met haar te doen deze zomer
omdat mĳn carport nog steeds niet klaar is. Ook
typisch Frans! Daarom heb ik het protestantse
kerkje tegenover m´n huis maar afgehuurd. Het
was wat lastig om Haar naar binnen te duwen
maar de mensen zĳn hier zéér behulpzaam,
temeer daar het kerkje nu eindelĳk weer eens
gebruikt wordt!).
L´amour
Ik weet het eindelĳk, na zestig jaar ronddobberen op deze aardkloot: gezond blĳf je niet door
de Nieuwe Schĳf van Vĳf. Gezond blĳf je door
de Nieuwe Franse Schĳf van Zeven, waar maar
weer uit blĳkt dat Frankrĳk haar roep als Het
Land Van l´Amour beslist eer aandoet.
Geef haar wat van uw eindeloze liefde en ze
springt meteen in de veren! Binnenkort verschĳnt er speciaal voor onze club een nieuw
boek over! U hoort er meer van.
Om het gevoel van rĳden in een SM niet helemaal te verleren, maakte ik kortgeleden een
tochtje met de SM van Robert Opron. Op de
36 SublieM 49 - Maart 2005

eerste zondag van het jaar 2005 reden we naar het Chateau de Vincennes, aan de oostzĳde van Paris. Daar verzamelden zich de ware amateurs, zonder onderscheid te
maken tussen de automobielen waar ze van houden, om
het glas te heﬀen op het nieuwe jaar. De ´sortie´ van de
Opron-SM hee� bĳ mĳ het verlangen om weer te rĳden
met mĳn eigen SM doen ontvlammen. Ik geef het toe: ik
ben licht ontvlambaar op dat gebied.
C´est l´amour éternelle pour la SM.

Kennismaking met de penningmeester(es)…
Door Rens Wolters
Nieuwe bestuursleden stellen zich voor in SublieM. Dan weet
u als lezer en clublid ook wie uw afgevaardigde is om de club de
juiste koers te laten varen. Om de club te vertegenwoordigen
waar nodig. Om de ﬁnanciën in goede banen te leiden. En laat
nu juist dát de specialiteit zĳn van Rens. Of toch niet…
Penningmeester(es)? Hoezo penningmeester(es)? Vanwaar die ‘es’ aan het einde? En tussen haakjes? Welnu,
dat is omdat, geheel in tegenstelling tot de stelling die
Paul Paymans verdedigt, we kunnen zeggen dat de man
en de vrouw samen bĳ de SM betrokken zĳn. En nu ook
samen penningmeester zĳn. Wĳ, Rens en Marilyne Wolters delen dus de passie voor de Citroën SM!
Het ontstaan van de liefde
Toen we net samenwoonden was Marilyne verliefd op
haar Peugeot 104 GL6. Ze scheurde daarmee door ‘La
Suisse Normande’ (het gebied rond Clécy onder Caen)
zoals alleen de Fransen dat kunnen. Datzelfde probeerde
ze ook in Nederland toen we net een prachtige DS bewonderd hadden en van plan waren om die te kopen.
Die koop ging helaas niet door want de Peugeot werd
total loss gereden en moest hersteld worden. Marilyne
was er nogal aan gehecht namelĳk. Een ﬂink aantal jaren
gingen voorbĳ, huis kopen, kinderen etc. o�ewel geen
geld en tĳd voor extravagante dingen. Wel bleef bĳ ons
beiden het enthousiasme voor de Citroën. Dus kochten
we begin jaren ’90 in Normandië onze eerste DS. Omdat er toch nog wat werk aan zat, kwamen we bĳ Arjo
terecht (u weet wel de SM-dokter). Samen met Arjo is de
DS geheel opgeknapt en tĳdens dit werk hee� Arjo ons
langzaam besmet met het SM-virus. Een aantal tochten
gemaakt om bĳvoorbeeld een nieuwe neus voor Arjo te
halen. Voor z’n auto welteverstaan. En met tochten bedoel ik dan snelle reisjes naar Frankrĳk om onderdelen
te halen. Vrĳdagavond acht uur weg, zaterdagavond acht
uur weer terug, even naar Oyonnax bĳ Genève geweest,
dat werk. En natuurlĳk, de eerste keren mee geweest
naar een meeting van de SM club. Zo begon het heel
langzaam. Die ‘Cruĳﬀ-auto’ veranderde bĳ ons meer en
meer in ‘La SM’.
Smart ‘97
Het werd echt serieus toen Arjo en ik het repteam vormden tĳdens Smart ’97, het internationale Citroën SM evenement dat in 1997 in Nederland werd gehouden. Arjo
deed de technische kant en ik verzorgde voornamelĳk de
vertalingen en assistentie. Want dat was ik even vergeten
te vertellen, Marilyne is Française en daardoor spreek ik
een aardig woordje Frans. Versier maar eens een Françai-

se zonder een woord
Frans te kennen…
Tijdens Smart ’97
werden Marilyne
en de kinderen ook
steeds enthousiaster.
Ik herinner me nog
goed dat Marilyne
danig geïmponeerd
was en zei: “Dat
klinkt toch wel mooi
zo’n SM-motor”.
Vriendenclub
Afijn, om een lang
verhaal kort te houden. Arjo hee� ons
gek gemaakt. En dat
kwam niet in de laatste plaats omdat de
SM club een gezellige vriendenclub
bleek te zĳn met afwisselende en heel
gezellige meetings.
Waarschĳnlĳk kent een aantal van u ons nog wel van
de barbecue in Benthuizen. Ik stond in de gloeiend hete
zon het vlees te draaien en Marilyne was fotomodel bĳ
een aantal SM’s om een fotoreclame van BEN mobieltjes
luister bĳ te ze�en. Uiteindelĳk is overigens een andere
foto gebruikt en die hee� ook in ons clubblad gestaan. Of
misschien hee� u al het eerste deel gelezen over de bouw
van de Aiglon, waaraan ik samen met Arjo heb mogen
werken. En dan ben ik nu dus door de ALV verkozen tot
penningmeester. Daar ben ik eigenlĳk best trots op. Ik
hoop dan ook dat ik kan meewerken aan het voortze�en
van het gevoel van ‘vriendenclub’. Voor mĳ is het streven
niet zo zeer het vergroten van het aantal leden als wel
ervoor zorgen dat er zoveel mogelĳk mensen, equipes en
SM’s meedoen aan de evenementen. Een evenement waar
alle 160 leden bĳ aanwezig zĳn (wie hee� hét idee?).
En die meesteres dan?
De clou van de kop natuurlĳk: Marilyne is veel beter
ﬁnancieel onderlegd dan ik ben. Dus ik zou gek zĳn om
alléén de handschoen op te pakken als mĳn eigen vrouw
én lie�ebster van de SM mĳ daarin geheel kan ondersteunen. Dus we vullen het samen in. Penningmeester
en penningmeesteres. Van de SM club. U raadt het al. De
combinatie. Verjaardagen. Vrienden, kennissen. Marilyne
vindt dat Trésorière beter klinkt…
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De creatie van een

Sublieme Mylord
Door Rens Wolters
De wens van clublid Arjo de Jong om én een SM én een cabrio
te bezi�en, en dat ook nog eens verenigd in één auto, is in vervulling gegaan. Samen met zĳn maatje en kersvers bestuurslid
Rens Wolters hee� hĳ zĳn grote wens zelf gecreëerd. Arjo en
Rens hebben beiden vele foto’s genomen, waarvan u de mooiste in SublieM zult zien afgedrukt, en Rens zal de komende
uitgaven van SublieM het project beschrĳven. Lees hier deel
1 van dit feuilleton over de creatie van een Sublieme Mylord,
genaamd Aiglon.
Laten we direct bĳ het begin beginnen: de allereerste
stap op weg naar de bouw van een cabriolet is natuurlĳk
de aanschaf van een basisauto waar later het dak vanaf
moet. Het is natuurlĳk zonde om daar een auto voor
te nemen die in perfecte staat verkeerd. Hoewel de SM
wel mooier wordt, moet er toch
aan alle kanten de zaag in dus bĳ
voorkeur is de basis een “opknapper”. Dus gaan we op zoek in “La
Vie de l’Auto”, een Frans blad dat
zich volledig richt op advertenties
van oldtimers.
Telefonische intake
In 1998 vinden we een exemplaar
dat (telefonisch) geschikt lĳkt. De
motor loopt niet maar staat niet
vast, de koets hee� geen schade
en weinig roest. Het leer is slecht
maar de bumpers, neus etc. zĳn wel
weer goed. Je weet natuurlĳk niet wat je zult aantreﬀen
bĳ telefonisch informatie inwinnen maar een leuk tochtje
is nooit weg. En in dit geval gaat de tocht naar Cadillac,
een dorpje vlakbĳ Bordeaux. We starten zaterdagavond
rond acht uur en tot Parĳs hebben we een stevige mist
wat de rit vermoeiend maakt. Na Parĳs kan met het lease
Mondeo’tje gelukkig weer gewoon plankgas gereden
worden (dat kon toen nog op de Franse tolweg). Arjo
kent door vier Red Bulls geen slaap meer en de vrĳwel
rechte lĳn van Parĳs naar Bordeaux is dan ook snel gedaan. Om ongeveer zes uur op zondagochtend staan we
in Cadillac voor de kerk onder een afdak waar we nog
even tweeënhalf uur kunnen slapen voordat we ons bĳ de
eigenaar gaan melden. De eigenaar blĳkt een wĳnboer te
zĳn die ook nog een Peugeot uit 1930 hee� staan en ons
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graag van alles wil vertellen. Eigenlĳk was zĳn
schoonzoon de eigenaar
van de SM. Hĳ had hem
gekocht omdat een snel
uitziende auto met een
zescilinder Maseratimotor hem wel leuk leek om rally’s mee te rĳden. Hĳ had
er op een veiling niet te veel voor betaald en wilde hem
wel kwĳt want hĳ had ontdekt dat het opknappen van
de auto en motor toch aardig in de papieren ging lopen.
De schoonvader laat ons nog de wĳnboerderĳ zien en
eigenlĳk moeten we aanschuiven voor de lunch, want
het loopt al tegen twaalven. Maar wĳ moeten dringend
terug want om acht uur ’s avonds gaan vrachtwagenchauﬀeurs de grens afsluiten als protest tegen de hoge
benzineprĳzen. Een voorlopige aanbetaling gedaan, een
pot huisgemaakte jam en een ﬂes wĳn cadeau gekregen
en weer terug naar Boskoop. Voor ons gevoel hebben we
een schi�erende deal gesloten, voor 4.000 Franse Franken
(de euro bestond nog niet) een complete auto waarvan
de motor niet vast staat!

Project Aiglon - deel 1

Arjo bekĳkt de SM kritisch: kan hier de zaag wel in?

Aankomst in Nederland
Een paar weken later haalt “Baas Vis”, een bevriend
afsleepbedrĳf, de auto uit Cadillac op. Thuis hebben
we eerst nog maar eens goed gekeken naar wat we nu
gekocht hadden: het frame ziet er goed genoeg uit, wel
roest, vooral aan de achterkant maar een nieuwe “kont”
hee� Arjo al eerder op een SM gezet dus dat mag geen
problemen opleveren. De rest van de bodem ziet er goed
uit, nog in de originele bodysuit zonder blazen, wel een
“fruppie” (een klein stukje roest) op de kokerbalk maar
dat is te lassen. De eerste stap is dan: de motor eruit en
uit elkaar. Dus eigenlĳk gewoon het hele motorcompartiment leeg maken. Koppen eraf, koppen reviseren, nieuwe
ke�ingen, ke�ingspanner etc. Maar als je nou de motor
weer in elkaar zet, en je weet al dat je in de cabriolet een
DS-blok gaat ze�en, hoe weet je dan straks dat het SMblok ook goed draait? Daar weet onze eeuwige steun en
toeverlaat “Boer Willem” wel wat op. “Boer Willem” is
eigenaar van de schuur waar we sleutelen en staat ons
mentaal bĳ. In dit geval was het voorstel om het blok op
de pla�e kar te monteren, compleet met een stukje uitlaat
en de radiator. Dus eigenlĳk een homemade testbank.

Daar komt bĳ dat we nog een elektronische ontsteking
hebben, dus dat moet lukken. Natuurlĳk moeten we wel
eerst het blok compleet monteren, koppen er weer erop
(met nieuwe kleppen), ke�ingen erin, alles op tĳd ze�en,
carburateurs schoon maken, elektronische ontsteking
erop en dan starten… Nog even starten... En dan een
hels kabaal, want alleen die vlampĳpen erop dempt niet
echt goed. Hĳ loopt… en mooi zelfs! En de testbank, die
werkt ook! Zo, de SM-motor kan met een gerust hart het
magazĳn in.
Werken met een schone lei
Het is tĳd om de motorruimte eens een ﬂinke beurt te
geven. Alles is eruit dus nu kan alles schoon gemaakt en
netjes grĳs gespoten worden. Hierna worden de eerste
nieuwe leidingen gelegd. De “treiterslang” die onder
het blok doorloopt en nog wel eens wil klappen, wordt
voor een deel in metaal gehuld. Zodoende kan er bĳ problemen náást en niet onder het blok een rubberen slang
vervangen worden. Ook de benzineslang onder het blok
wordt met een huls van metaal uitgevoerd, pas naast het
blok wordt het een rubberen slang. Je hoort té vaak over
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uitgebrande SM’s door problemen met lekkende benzineslangen, dat risico kan hierdoor worden beperkt… Dan
is het tĳd voor de motor. Zoals gezegd, dit wordt een DSmotor, een tweekommadrieliter met injectie. En zoals de
vorige eigenaar het zei: “Een heel lief motortje.” En voor
het motorblok een SM-versnellingsbak met DS-aansluiting. De SM-bak kan niet zondermeer aan de DS-motor
gekoppeld worden maar we hebben al een aangepaste
bak: van het DS-blok moet een klein stukje afgeslepen
worden want anders kan de schakelstang er niet meer
onderdoor. Dan laten we ze samen in de motorruimte
zakken. Passen en meten, een beetje opzĳ, een beetje
naar voren. En dan een schetsplaat tussen de bestaande
SM-steunen en het DS-blok. Voordat het blok werkelĳk
op z’n plaats staat, gaan er wat uurtjes voorbĳ maar dan
staat hĳ ook netjes op de originele steunen en gebruikt
het de originele aandrĳfassen. Aan de bovenkant moeten
de injectiepĳpen ingekort worden want anders kan de
motorkap niet dicht.

Geen spaghe�i!
Nu komt er een nieuwe uitdaging want we willen zo
min mogelĳk slangen in het motorcompartiment en de
indeling zoveel mogelĳk op die van de SM laten lĳken.
Dat betekent een CX-injectiesysteem want die heeft
minder luchtslangen, een bĳzondere constructie van de
waterslangen en het terugplaatsen van het plateau met de
dynamo en de hydraulique pomp. De wateraansluitingen
van de DS-motor zi�en heel anders dan bĳ de SM. Als
je ze gelĳk zou aansluiten op de radiator lopen er twee
waterslangen over het blok en moet er een schuin oversteken. Dat kan mooier, maar dan moet de slang onder
het plateau met de dynamo door. Dat is niet ideaal, bĳ
trillingen is er een groot risico dat de slang doorslĳt met
alle ellende van dien. Arjo last een rechthoekige pĳp
met aan weerskanten een waterslang aansluiting en
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bovenop steunen voor het plateau. Daardoor loopt de
rechter waterslang rechtuit (zo lĳkt het) en steekt dan
via deze buis over van links naar rechts. Daarbovenop
komt het plateau wat iets naar links moet opschuiven.
Op het blok komt op de plaats van de hydraulique pomp
een loze hydraulique pomp te zi�en. Zonder verdere
aansluitingen maar wel met een ﬂens aan de voorkant
waar de (verlengde SM-)aandrĳfas op gemonteerd kan
worden. Vanaf deze ﬂens steekt dan de aandrĳfas over
naar het plateau en drĳ� daar de hydraulique pomp en
dynamo weer aan. Het uitlĳnen van de aandrĳfas vergt
wat tĳd maar uiteindelĳk zi�en de pomp en dynamo
weer op hun oorspronkelĳke plaats.
SM koets, DS blok, CX injectie…
Op de injectiepĳpen van het DS-blok zi�en meer luchtgaten dan op die van de CX. De oplossing: het blĳkt dat
Theo van der Laan Sr. de overtollige gaten in het aluminium voor ons kan dichtlassen. De bedrading van de
computer naar de injectoren en luchtklep is niet de juiste
lengte dus wordt draadje voor draadje op maat gemaakt.
Voor één draad van de CX-elektronica hebben we geen
plek meer over, waar zat die en waar moet die op de DS?
Een telefonisch consult bĳ Richard van der Laan van Civer doet wonderen. Hĳ herkent het probleem, de draad
moet aan de andere kant van de auto op de bobine voor
een signaal naar de computer. Dus dit draadje wordt ook
verlengd en in de draadboom verwerkt naar de andere
kant. Na heel wat avondjes puzzelen, oplossen, en weer
puzzelen zit het CX-systeem dan eindelĳk op de DS23
injectie. Maar hĳ loopt niet mooi. Hĳ krĳgt niet genoeg
lucht tĳdens stationair draaien. Eigenlĳk loopt hĳ alleen
mooi op toeren. Wat nu? Nog maar eens precies nagelopen hoe alles zit en vergeleken met de CX. Het blĳkt
dat we een luchtslang per ongeluk op de verkeerde plek
hebben aangesloten. De stationair lucht moet achter de
luchtklep uitkomen maar door de wĳzigingen is dat in
werkelĳkheid niet zo. De luchtslang moet op de injectiepĳpen en kan niet op een andere slang zoals hĳ nu zit.
Frans Schrofer helpt ons door een pĳpje te draaien wat in
de injectiepĳpen past en waar het slangetje ook weer op
past. Dan zĳn we tevreden over de luchtslangen en loopt
de motor netjes, zowel stationair als op toeren.
Feestje!
Het eerste feestje is een feit. We starten de motor nog
maar een keer om te laten horen hoe mooi hĳ loopt. We
starten hem nog maar een keer om nog maar een keer
aan elkaar te laten zien hoe mooi de hydraulique pomp
meedraait. En nog maar een keer gewoon om even te
horen en te zien dat het eerste deel van het project gelukt
is. Het is inderdaad een “lief motortje”.
Tĳd om aan het laswerk te beginnen en ik hoop dat u dat
volgende keer leest. Ik schrĳf het in ieder geval wel.
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Citroën SM Présidentiëlle: bĳna volmaakt
Door uw Franse correspondent
Frankrĳk wordt momenteel overspoeld met speciale series
miniaturen van automodellen: Nos chères voitures d´Antan
(onze geliefde auto´s van weleer), Voitures Francaise, Passion
Citroën enzovoorts. Men introduceert de serie op een slimme
manier: de eerste modelletjes zĳn spotgoedkoop (2,95 euro) en
men stelt bĳ het nemen van een abonnement een aantal prima
cadeaus in het vooruitzicht. Na vier autootjes kost ieder model
10,95 euro en de kwaliteit is goed tot zeer goed in vergelĳking
met enkele jaren terug. Hier de beschrĳving van de Citroën
SM Présidentiëlle, een magniﬁek model, voor slechts 10,95
euro in de kiosk. In Frankrĳk. Even…
De kroon
Veel van de nieuwe Franse miniatuurtjes zĳn heruitgaven van vroegere modellen, maar er worden ook geheel
nieuwe aangeboden. Vrĳwel alle oude mallen zĳn opnieuw onder handen genomen en aanzienlĳk verbeterd.
Passion Citroën spant wat detaillering betre� de kroon.
Voorbeelden? Een schitterende Méhari, een fraaie
AMI6, een werkelijk heel
mooie Kégresse (rupsvoertuig waarmee de Croisière
Jaune is gereden), en laatst
een goudmetallieke Citroën
CX van het eerste uur, tot in
detail nagebootst. Meestal
zĳn het oude Norev- of Solido-modellen, die ook onder
de naam Verem en Cofradis zĳn uitgegeven en destĳds
voor stevige prĳzen gekocht zĳn door verzamelaars.
Arme lui! Wat nu te koop is voor slechts 10,95 euro is
vele malen fraaier.

etcetera). Om crazy van te worden!
Maar de SM-verzamelaar kan in z´n handen knĳpen.
Het aantal modellen is tot nu toe binnen de perken gebleven, al moet hĳ of zĳ al gauw denken aan zo´n 150
verschillende modellen, van de simpele coupé tot rallyuitvoerigen, camerawagens en presidentiële cabriolets.
En dan tellen we de grotere schaal modellen maar even
niet mee (Mont-Blanc bĳvoorbeeld, waarover we eerder
uitgebreid schreven).
De presidentiële SM
Van de presidentiële SM in schaal 1:43 (de meest gangbare miniatuurmaat) zĳn tot nu toe een tiental varianten
bekend. Soms zĳn ze verkocht met twee (veel te grote)
motards - escortemotoren - met gendarmes. Norev was
de eerste en die deed het niet slecht, al waren de kleur en
het spuitwerk zeer matig. Ook het interieur was niet echt
geweldig, om nog maar te zwĳgen van de linnen kap en
de beugel waarmee de president en zĳn gezelschap zich
staande moesten houden. Voorruit, deurruiten en beugel
waren uit één stuk gemaakt en
dat was mĳ altĳd een doorn in
het oog want onnatuurlĳk. De
opengevouwen of gesloten linnen kap was ronduit lelĳk en
in het interieur ontbraken de
deurpanelen. Het dashboard
had dezelfde lichtbruine kleur
als de zittingen, evenals het
stuur. En die wielen! Een slechte imitatie van de mooie
wieldoppen. En matige banden. Je kon ze kopen met de
Franse en de Engelse vlag op de voorbumper, maar ook
met de Franse en Nederlandse! En de allereerste uitgave
had een zwart interieur, soms met, soms zonder een
chauﬀeur, en soms met de één of andere president, en
een onbekende dame. Ik vermoed dat de laatste twee George Pompidou en z´n echtgenote moesten voorstellen;
het was zeker niet de Paus of Ceaucescu, en al helemaal
niet onze oude Koningin Juliana die er allemaal in zĳn
vervoerd. In het echt, wel te verstaan. Het model is vele
malen onder een andere naam opnieuw uitgegeven en
de prĳzen stegen niet navenant. Het werd vrĳwel steeds
een tikje beter, al zag je dat de oorspronkelĳke mal aan
het verslĳten was doordat bĳvoorbeeld de rand van de
voorspatborden steeds lelĳker werd.

‘Als ik het niet koop,
waarmee moeten die
piepkleine vingertjes dan
hun bami verdienen?’

Oeverloos veel variaties
Oude fouten zĳn er uitgehaald, zoals de voorruit van de
CX, die absoluut verkeerd was geïnterpreteerd. Ook de
´gewone´ SM Coupé werd tientallen malen verbeterd.
Het interieur is tot in detail weergegeven, de vitrine
aanzienlĳk verbeterd, en de rvs-partĳen minuscuul geimiteerd. Er zĳn zonder twĳfel verzamelaars die veel
waarde hechten aan het zo compleet mogelĳk maken van
hun collectie. Bĳ Citroën is dat nagenoeg onbegonnen
werk geworden door de enorme reeks (her)uitgaven,
soms slechts te onderscheiden door kleur, stickers en
wielen. Daarom kan gevoeglĳk worden aangenomen dat
de Citroën-verzamelaars zich hebben gespecialiseerd in
één of meer modellen. Alleen al van de 2CV zĳn inmiddels honderden (!) varianten op de markt die weer onder
te verdelen zĳn in modelletjes die slechts op detail van
elkaar verschillen (andere bandjes, wieltjes, bodems,
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De nieuwe Super Miniature
Passion Citroën hee� werkelĳk oog voor detail. Voordat
ik het model vond, had ik een gesprek met iemand van
Citroën France en die hee� zich toen de serie werd aangekondigd tot de redactie van Passion Citroën gewend
voor meer informatie. Hĳ, Patrick André, vertelde me dat

Super Miniatuur!
de uitgever ieder detail van een oude mal had voorgelegd aan specialisten op dat type Citroën en zĳn of haar
commentaar zo veel als mogelĳk verwerkt had in de
komende heruitgave. Alle modellen worden momenteel
in China gemaakt en dat is te zien: de details zĳn soms
zo superklein dat je de Chinese vingertjes ziet zwoegen
op het aanbrengen van een likje verf, een 2,5 millimeter
metend buitenspiegeltje, of een idem Cocarde voor op de
voorbumper. Ongelofelĳk. En dat voor een maandloon
van enkele tientallen euro´s. Je zou je bĳna dood gaan
schamen voor de aanschaf van zo´n modelletje!
Maar dat doen we niet, want we zĳn verzamelaars en

hebben enkele prachtige motieven om het model toch
aan te schaﬀen. We willen toch ´compleet´ zĳn en we
denken: als ik het niet koop, en met mĳ alle verzamelaars,
waarmee moeten die piepkleine vingertjes dan hun bami
verdienen? Niet dan? Afschuwelĳk.
Verkocht!
Ik kocht het dus ook. En het is een model geworden dat
eindelĳk z´n schepper waardig is. Het model kan zich
wat kwaliteit betre� nu meten met de DS Présidentiëlle
en de Simca Présidentiëlle, allemaal creaties van Robert
Opron. De kleur is (bĳna) helemaal goed, in ieder geval is
het spuitwerk fantastisch. De chevrons op de achterklep
zĳn goud, de kentekenplaten heel natuurgetrouw, deurgrepen en typeplaatje ´super bien´. Het luchtinlaatrooster
op de motorkap is zeer realistisch en gedetailleerd. De

ruitenwissers apart gemonteerd, zelfs de binnen- en buitenspiegel ontbreken als apart vormgegeven onderdelen
niet. De wielen zĳn eindelĳk echt, en zelfs de wi�e rand
op de banden is aangebracht. Ja, de Franse driekleur in
het midden van de wielen zit er ook op! De linnen kap
is heel echt en gedetailleerd (twee kleurig!). Voorruit en
tochtraampjes vormen één geheel, de deurramen zĳn
weggelaten. Het dashboard en het stuur zĳn grandioos
nagebootst en in de goede kleuren aangebracht. Eindelĳk
is de grille onder de bumper zilverkleurig! De stoelen
en achterbank, zelfs de deurpanelen en het klapstoeltje
voor de ´interprétateur´ (tolk) staan nu op de goede
plek. Handrem (naast de middenconsole!), radio, versnellingspook, alles is apart aangebracht
en goed van vorm en kleur. De
handbeugel is apart gemonteerd
en rust op de middendeurstĳlen.
RVS-lĳsten op de deuren, het zit
er allemaal op.
Nog iets te wensen over?
Mĳn sterrenbeeld vertelt me dat
ik een maniak kan zijn als het
om details gaat. Dat klopt. Ik heb
nog wat te wensen. De ´nervure´
(middenlĳn) op de motorkap is
te geprononceerd. De binnenste
deurklinken zijn niet van een
chroomlaagje voorzien. Het tapĳt
is te glad en had best lichtbeige
mogen zĳn. En ik mis de speciale
steun op de bumperhoeken voor
de oﬃciële vlaggen. Dat laatste
vind ik ernstig! Ter ere van onze
oude koningin Juliana had ik
er de standaard met het wapen
van het huis van Oranje op willen ze�en. Tenslo�e woon ik pal
naast Orange en wil dat weten ook. Oude wortels blĳven
levend. En o ja, de bumperrubbers ontbreken! Schande!
Schande!
En last but not least: ik had eigenlĳk wel de echte willen
hebben. Eén van de twee is genoeg; de andere mag straks
naar het Citroën Museum. Hoewel? Ik heb het snode plan
opgevat om in mĳn tuintje een abri voor mĳn eigen SM
te bouwen. De bouwtekeningen en de vergunning zĳn
klaar. De diepte van dat ding wordt vĳf meter, en dat is te
klein voor de Présidentiëlle. Stom! Stom! Maar ik beloof
u: ik ga er zelf één bouwen.
Sorry, SM-dokter…! Maar de foto´s van uw voiture zĳn
´nickel-chrome´! Ik hoop haar op CitroMobile te mogen
bewonderen.
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Zandvoort vanuit technisch perspectief
Door Peter Derks
“We gaan naar Zandvoort, al aan de Zee, we nemen broodjes
en koﬃe mee.” Zo was het ongeveer, want behalve die broodjes
en koﬃe hebben we ook onze SM’s meegenomen, en de opkomst
was boven verwachting, zeker voor een kleine club als de
onze zonder Nederlands raceverleden. De dag ervoor waren
de weersvoorspellingen niet bĳster goed, maar op zondag 12
september waren de weergoden ons goed gezind! Wel wolken
aan de lucht maar we hielden het droog.
Wat kunnen we nu van de SM zeggen? Beslist geen winnaar op een
relatief kort circuit met veel bochten
als Zandvoort maar ook de positieve
punten blĳven: een SM komt het best
tot z’n recht in de lange, snel genomen bochten, waar met name het
zeer voorspelbare stuurgedrag en de
relatief hoge bochtvastheid een plus
zĳn. Dan komt ook de zeer goede
aerodynamiek naar voren want een
Alfa uit de zeventigerjaren met 170
pk (raceversie van de Guile�a) komt
niet ver boven de 200 km/u uit. Om
te proﬁteren van die aerodynamiek heb je wel rechte
stukken van drie kilometer of meer nodig en die vind je
alleen nog op Le Mans.
Opvoeren en strippen
Wat merken we wel na 35 jaar? Ten eerste dat de verhouding vermogen-gewicht van de SM hem geen circuitauto bĳ uitstek maakt. Te zwaar, en dat merk je bĳ
het accelereren na iedere bocht. Als voorbeeld, ik reed
mĳn rondjes voortdurend in de 2e en 3e versnelling met
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als uitzondering de 4e versnelling voor het eind van het
rechte eind, maximaal rond de 170 km/u. Dan begrĳpt u
ook meteen dat men bĳ Citroën voor de Rallye-uitvoering en met name de race-SM’s zocht naar ‘verlichting’.
Een kaal interieur, plastic zĳruiten zonder elektrische
raambediening etc. en later een verkort model, die voor
de 24-klepper motoren bedoeld was. Op Le Mans reed
men dan ook met een SM met ruim 300 pk (de geruchten
zeggen tussen de 350 en 380 pk) die rond de 1100 kilo

woog, inclusief rolkooi. Dat wil zeggen: twee keer zoveel
vermogen als standaard en 40% minder gewicht, dat
helpt! Voor ons is dat niet weggelegd maar in Duitsland
is een specialist (Katner uit Hannover) die dat hee� willen nabouwen.
Remmen aanpassen
Ten tweede de remmen. De remmen van een SM voldoen
uitstekend op de openbare weg maar voor circuitwerk
schieten ze te kort. Om het maximale uit een SM te halen
op het circuit moet je vol gas uit een bocht accelereren en
daarna bĳ de volgende bocht vol in de remmen. Na een
rondje of twee merk je al duidelĳk dat je de remknop wat
steviger indrukt voor de bocht en dat de remvertraging
iets minder is. Als je doorgaat dan ruik je de remmen en
misschien merk je een verdere terugloop van de remvertraging. Fading treedt niet snel op maar ik denk dat
de blokken wel snel slĳten. Hardere remblokken bieden
hier zeker soelaas ondanks het agressieve aangrĳpen.
Natuurlĳk zĳn hardere remblokken voor de openbare
weg minder geschikt. Het Bureau d’Etudes van Citroën
hee� geëxperimenteerd met geventileerde schĳven met
als conclusie geen verbetering. Maar dat was voor de
productieversies op de openbare weg, met de ervaring
van Zandvoort kunnen we zeggen dat die geventileerde
schĳven voor circuitgebruik zeker een verbetering kunnen zĳn. Ik weet waar die auto met de geventileerde

schĳven is, dus ik zal de eigenaar eens vragen om een
vergelĳkende remproef te doen!
Brede, lage banden
Een derde punt zĳn de banden: wĳ rĳden onze SM’s nog
steeds op de maten van vroeger, 205/70-15 of zoals ik,
iets moderner met 205/65-15, maar de hoogte van die
banden zorgt ervoor dat onze SM’s ﬂink rollen over de
banden in de bocht en dat wordt nog versterkt door een
soepele vering die ook nogal wat hangen in de bocht
gee�. Ik zag Alfa’s uit de zeventigerjaren met vering zo
hard als een kart en banden zo plat als een dubbeltje en
dan is het logisch dat je harder de bocht door kunt. We
zouden eens 205/40-15 kunnen proberen, dat kĳkt vreselĳk lelĳk in de wielkasten want er is dan een streepje
band en een grote open ruimte, maar het rolt wel minder:
uw SM ligt een centimeter lager en maakt meer toeren
in de versnellingen, goed voor het circuit. Voor de echte
sport-SM zou ik dan ook aanbevelen om bĳvoorbeeld
vóór de achterbanden van een Maserati 3200 te nemen:
18” velgen met 265/35 banden. Achter houden we het
bĳ 205/50-15, breder past slecht in de wielkasten… Lekker breed en lekker plat voor, iets minder breed en plat
achter, dat maakt een SM ook wat nerveuzer en scherper
in de bocht en een veersysteem met snoeiharde bollen
uit een XM, de ‘sportieve stand bollen’ of zelfs met een
hydractief systeem.
Toch maar niet, inkorten
Ga ik dat nog doen? Nou nee, want die velgen moeten
speciaal gemaakt worden, met die snoeiharde bollen
durf je geen passagier mee te nemen en dan moet je nog
een manier vinden om een paar honderd kilo kwĳt te

‘We gaan toch niet voor een
uurtje Zandvoort per jaar
het karakter van een SM
opoﬀeren, een zwevend
tapĳt veranderen in een
hobbelende plank’
raken. U had al eens van de verkorte race-SM gehoord?
Nou, dan hee� u nu ook begrepen waarom die korter
en lichter moest. En die is ook nooit het stadium van
een enkel exemplaar voor experimenteerwerk te boven
gekomen, dus dan maar nabouwen? De vraag is dan of
het nog wel een SM is… Mĳn antwoord is trouwens heel
simpel, we gaan toch niet voor een uurtje Zandvoort per
jaar het karakter van een SM opoﬀeren, een zwevend
tapĳt veranderen in een hobbelende plank.
Rechtuit in Duitsland
Eind goed al goed: ik denk dat we Theo als organisator
en alle anderen die zich ingespannen hebben om dit
mogelĳk te maken, van harte moeten bedanken want het
was een mooie dag. Ik heb gelukkig geen SM van de baan
zien gaan, wel iemand met een opgeblazen koppakking
zien vertrekken maar voor de meesten was het voor het
plezier. Na een paar rondjes krĳg je aardig door waar de
SM lekker door de bocht gaat. U wist overigens dat u op
de Nürburgring in Duitsland ook vrĳ kunt rĳden tegen
betaling natuurlĳk van een pakketje euros? Misschien een
idee voor volgend jaar, kunnen we in
de aanrĳroute ook nog eens de motor
goed warmrijden bij in Nederland
hoogst illegale snelheden!
Wilt u ook het circuit van Zandvoort
op met uw SM? 25 september a.s.
organiseren we daar de najaarsmeeting en als u zich zo spoedig mogelĳk
daarvoor opgee� bĳ Theo van der
Burg (theo@citroensmclub.nl) dan
kunnen we voor u een plaats reserveren. Ontvangen we uw aanmelding
niet tĳdig dan kunt u wel deelnemen
aan de najaarsmeeting maar niet het
circuit op (dit in verband met de planning van de circuitorganisatie zelf).
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Robert Opron:
Chevalier de l’Ordre
de la Légion d’honneur
Door Peter Snoeker
Een paar weken geleden ten huize van de familie Opron bleek
maar weer dat Robert Opron een bescheiden mens is gebleven. Alsof het een heleboel mensen overkomt dat zĳ door de
President van de Franse republiek zelf worden uitverkoren om
Chevalier in de orde van het Légion d’honneur te worden. En
zo is het natuurlĳk niet; dat is uitermate bĳzonder.
Robert Opron, inmiddels 72 jaar, wordt door President
Chirac terecht beschreven als groot ontwerper. De onderscheiding wordt hem persoonlĳk door Jacques Chirac
toegekend om hem te belonen voor de uitmuntende
diensten die hĳ hee� betoond aan Frankrĳk. Diensten die
hebben bĳgedragen aan de uitstraling van Frankrĳk in de
hele wereld. Waarvan akte. Het is een bĳzondere eer dat
President Chirac in dit geval gebruik hee� gemaakt van
zĳn prerogatief als President om deze onderscheiding
toe te kennen aan personen die hĳ zelf uitkiest, buiten
al zĳn ministers om.
Een paar jaar geleden stond in Elle een artikel met een
foto van Chirac in zĳn CX Prestige. De titel van het artikel luidde: “Jamais sans ma CX”. Aan dat artikel in Elle
hebben Geneviève Opron en Peter Pĳlman gerefereerd
toen zĳ Chirac aanschreven betreﬀende een eventuele
onderscheiding van Robert Opron. Die uitvoerige brief
hee� eﬀect gehad en Robert Opron zei mĳ daarom dat
niet hĳ maar Geneviève Opron eigenlĳk de orde de
Légion d’honneur verdiend hee�. De grote automobielfabrikanten waarvoor Opron hee� gewerkt komen niet
op het idee maar de durf van die echtgenote is beloond
door de President die de brief ook persoonlĳk ondertekende, met hartelĳke groeten. En daarbĳ komt dan
ook nog dat, zo wordt mĳ door een derde verteld, in de
rangorde van Franse eretekenen de aan Robert Opron
toegekende onderscheiding een hoge is. Wellicht kunnen
wĳ in mei, wanneer Robert Opron van zins is CitroMobile aan te doen, de bĳbehorende medaille bewonderen
die hem zal worden uitgereikt door de Minister van
Industrie.
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Geneviève Opron zei mĳ overigens dat zĳ er zeker van is dat
aan de basis van een en ander,
de aandacht van onze Nederlandse club voor Opron staat.
Zĳ zegt dat door die belangstelling en door de warmte van
de contacten die er is gekomen
met mensen uit onze club,
Robert Opron uit de schaduw
is gekomen, waarna andere
clubs (juist ook de Franse club)
Robert Opron de verdiende
erkenning zijn gaan geven
waardoor er een dynamiek tot
stand is gekomen die uiteindelĳk de bewuste uitwerking
hee� gehad. Haar mening is
anders gezegd dat zonder de
aandacht van onze club Robert
Opron geen onderscheiding te
beurt zou zĳn gevallen.
Ik heb gezegd dat mĳ dat al te
veel eer lĳkt maar Geneviève
en Robert Opron menen dat ons terzake alle lof toekomt.
Voorwaar een prachtig compliment, en dat heb ik hen ook
gezegd. Degenen die het betre� en ik denk dan ten eerste aan Peter Pĳlman (de anderen niet te na gesproken),
mogen zich denk ik verheugen in dat compliment.
Op de rechter pagina de brief zoals Robert Opron die
van Jacques Chirac ontving alsmede de vertaling van
de brief (met dank aan Marilyne en Rens Wolters voor
de vertaling).

“Ik heb het genoegen U mede te delen dat ik besloten heb,
door een decreet dat in de komende dagen in de staatscourant
gepubliceerd wordt, U te benoemen tot Ridder in de Orde van
het Legioen van Eer.
Deze prestigieuze ondersteuning, die ik eraan hecht U te verlenen, door het Presidentiële voorbehoud, zal de grote ontwerper
bekronen die al zĳn talent in dienst hee� gesteld van de Franse
automobielindustrie.
Het is een erkenning voor de buitengewone diensten die U hee�
verleend aan ons land door bĳ te dragen aan zĳn wereldwĳde
uitstraling.
Het is hierom dat ik zeer verheugd ben U bĳ deze mĳn welgemeende en hartelĳke gelukwensen tot U te richten.”
Aldus Jacques Chirac...
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Van de voorzi�er

De eerste keer
De eerste keer dat u bewust een Citroën SM zag rĳden. De eerste keer dat u een detail aan uw Citroën SM opviel. Mooi, prachtig.
Of onhandig. De eerste keer dat de passie voor een lĳnenspel in u voer. Of u werd geraakt door het motorgeluid. Of u werd geraakt
door een plasje groene olie onder een retourleiding/lekzak. De eerste keer.
Dat was het voor Paul Paymans toen hĳ in het eerste nummer van 2001 als ‘verse voorzi�er’ in Subliem tot u schreef. Vier jaar
later. Mĳn eerste keer. Want door de ALV van 30 januari jl. werd ik gekozen tot voorzi�er. Wie is die Snoeker dan, dat ie die goede
voorzi�er Paul Paymans opvolgt? Met alle plezier: ik ben in september 1959 geboren en getogen in Ulvenhout, een dorpje onder
Breda. Al vroeg gestoken door de Citroën-mug want nadat mĳn vader tot twee keer toe bliksemsnelle Panhard’s om bomen langs
de weg naar de familieschoenenfabriek had gevouwen (met overigens niet meer dan een gebroken neus als gevolg) eiste mĳn
moeder een veiliger auto en dat werd een nieuwe Citroën ID. Van 1960 tot 1975 elke drie jaar een nieuwe DS, nooit enige pech
gehad. Ik ben wel eens wagenziek geworden op de achterbank: dat hee� op een paar Franse route nationales tot het door mĳn
vader moeten tonen van doorze�ingsvermogen geleid. Ik zal hier niet over uitweiden. Gelukkig is de vering van de SM net iets
steviger; mĳn kinderen hebben niet meer dan een klein pilletje nodig. En door Citroën heb ik ook mĳn eerste ‘werkende Frans’
geleerd; dat begon toen mĳn vader op een avond, ik moet toen zo’n negen jaar oud geweest zĳn, heel langzaam in het Frans zei:
“Ik heb een groene Citroën gekocht.” Ik weet niet meer waar ik blĳer om was, de inhoud van zĳn mededeling of het feit dat het
mĳ gelukt was dit abracadabra te ontcĳferen. Laten we het op het eerste houden. Een lichtgroene metallic Pallas 23 IE was in 1975
mĳn vaders laatste Citroën, SM te exotisch en te onhandig, CX niet in het bedrĳfspakket etc. En mĳn moeder? Die reed vanaf 1965
2 CV en later Dyane.
Zelf in 1989 mĳn eerste Citroën gekocht. Een rode BX 19RD Break. Heerlĳk! En daar bleef het niet bĳ: toen werd het medio 1998.
Ik zocht een nieuwe auto. Ik dacht aan een DS, reed proef, maar was niet blĳ met remcapaciteiten. Minder dan ik gewend was, en
toen kreeg mĳn zwager Anton Rosier op zĳn trouwdiner van zĳn vader de oude familie-SM. Weliswaar met de vermelding voor de
aanwezigen dat er heel veel aan gedaan moest worden en dat het derhalve een semi-dode mus betrof, maar toch ontlokte dat aan
alle aanwezigen een ‘gasp’ en bĳ mĳ ontstak het een vlammetje; de gedachte dat een SM misschien wel was waarnaar ik op zoek
was. Schoonheid, elegantie en bovenal blĳk van het door de mens blĳven streven naar perfectie. Hoe onmogelĳk ook ‘en a tort et
a travers’. En toen heb ik iets gedaan wat wĳ elke geïnteresseerde ontraden: ontwetend een SM kopen. Ik heb er met eentje proef
gereden en die voelde niet lekker en klonk niet lekker. Direct daarna kwam ik via een advertentie bĳ de oud-Citroëndealer voor
Nĳmegen die in 1985 een SM uit België had geïmporteerd, en gedurende jaren had gerestaureerd. Perfectie. Na onderhandeling
was de PT-74-XN de mĳne; in het avondduister thuis gekomen hee� mĳn dochter Florentine de auto direct de naam ‘blauw-blauw’
meegegeven. En sedertdien alleen maar plezier, grote reizen, dagelĳks gebruik, nooit pech, redelĳke kosten; maar ik ben dan ook
een zondagskind, le�erlĳk en ﬁguurlĳk. Had ik u dat al verteld? Mĳn echtscheiding in 2002 goed overleefd dankzĳ een uitermate
goede verstandhouding met mĳn ex-vrouw; tenslo�e ben ik in mĳn werk als advocaat en compagnon bĳ een middelgroot Amsterdams kantoor voornamelĳk actief met intellectuele eigendom (merken, auteursrecht) en ICT en dat zorgt dat ik niet anders dan
pre�ige mensen tegenkom, al moet er soms ook ruzie worden gemaakt. En nieuwe liefde in overvloed.
Ik vind het echt ontze�end leuk om uw voorzi�er te mogen zĳn. Omringd door uitermate capabele bestuursleden met bĳzondere
talenten. Die hebt u ook. Mĳn missie als voorzi�er (zie mĳ eens modern doen) is niet slechts(wat ook modern is) ‘de boel bĳ elkaar
houden’, maar veeleer die talenten en capaciteiten aanspreken om onze club de levendige club te houden, welke ik begin 1999
aantrof, en dat verder tot ontwikkeling te brengen. Met zĳn allen staan we er goed voor; als ik afgelopen weekend bĳ de FICCSM
ben dan valt mĳ op dat wĳ in vergelĳking met anderen, niet hoeven klagen over de energie en dynamiek in onze club. Komt u
naar de meetings? Moet u eens kĳken wat een leuke dingen, voor elk wat wils, wĳ voor dit jaar op de rit hebben staan. En schrĳ�
u eens een stukje voor SublieM? Want ik wil u ook beter leren kennen! Tot dan!
Peter Snoeker
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Clubshop

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

Het eerste Nederlandstalige boek (met
Engelse vertaling) over de Citroën SM,
“De Diva” is niet meer via de reguliere
weg verkrĳgbaar maar nog wel in onze
clubshop.
€ 80,-

Een geglazuurd aardewerk schaalmodel van de SM, ca. 15 cm lang
(1:40): € 20,-.

Robert Opron, l’automobile
et l’art, het boek over de ontwerper van de SM. Zĳn werk
en zijn leven beschreven in
300 pagina’s met zeer veel
kleurenfoto’s en uniek beeldmateriaal. Alleen in het Engels
of Frans verkrĳgbaar, niet in
de boekhandel. Een exemplaar
uit de gelimiteerde oplage kost
€ 95,-.

Het originele en genummerde rallyschild van
SummuM 2003, het internationale Citroën SM
evenement in Nederland. € 5,-
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Oude SublieM’s, voor de
ware collectioneur: mits
voorradig kunt u elk nummer bijbestellen, wanneer
u vijf exemplaren tegelijk
afneemt, ontvangt u een passende korting. De prĳs per
uitgave bedraagt € 11,-.

Alle artikelen zĳn af te halen bĳ de bestuursleden of op een meeting. Toezending kan ook maar daarvoor worden de
verzendkosten in rekening geebracht. Bestellingen kunnen telefonisch worden doorgegeven aan Theo van der Burg
via telefoonnummer 070 - 399 51 69, via het bestelformulier op onze website (www.citroensmclub.nl) of per e-mail via
shop@citroensmclub.nl. U ontvangt een bevestiging van uw bestelling en na ontvangst van uw betaling (zie pagina
1 voor de rekeningnummers) volgt spoedige levering.

Citroën SM ‘Sa Majesté’, het tweede
Nederlandstalige boek over de
SM, vormt een aanvulling op ‘De
Diva’. Ook in het Frans of Engels
verkrĳgbaar. € 57,-

De SM en Concorde op een poster,
natuurlĳk prachtig voor in de huiskamer! Slechts € 5,-.
U mag het zeggen, een plu of parasol: het
werkt in ieder geval beschermend tegen regen
en zon. Te koop voor slechts € 8,- maar u kunt
natuurlĳk ook wachten op een prĳsvraag in
SublieM. Alleen dient u dan wel te winnen...

Een fraai uitgevoerde
gouden sleutelhanger, speciaal ter gelegenheid van
SummuM 2003 vervaardigd. De prĳs bedraagt €
60,- en er is ook een aluminium uitvoering verkrĳgbaar voor slechts € 20,-.

Een litho van de SM inclusief een fraaie
lĳst en passe-partout. Het formaat van
de litho is 50 cm x 50 cm. Dit fraaie
kunstwerk mag niet aan uw muur
ontbreken! € 150,-

Alle SublieM’s bundelen in
een overzichtelĳke en ook nog
fraaie map? Dat kan met de
SublieM-verzamelband. Stevig
en duurzaam van uitvoering en
te vullen zonder uw SublieM’s
te beschadigen. Met plek voor
zeven SublieM’s en bĳna net zo
goedkoop als de prĳs van een
oude SublieM: € 12,SublieM 49 - Maart 2005 51
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