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Evenementen

Niet alls definitieve data zijn bekend, houd daarom de website goed in de gaten!!!
FEBRUARI
Algemene Ledenvergadering (ALV)				

5 februari (locatie volgt)

Rétromobile							

10 t/m 19 februari

Parijs

APRIL
Voorjaarsmeeting						

22 of 23 april

MEI
CitroMobile							

6 en 7 mei		

Utrecht

3 t/m 5 juni		

Berlijn

JUNI
Internationale Citroën SM Meeting				
Brussels by Night (onder voorbehoud)
JULI
BBQ bij boer Willem (onder voorbehoud)
SEPTEMBER
Le SM en France (onder voorbehoud)			

n.n.b. (begin september), locatie in Frankrijk

Najaarsmeeting						

23 of 24 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 voorzitter

Hier meldt zich weer uw voorzitter. Na zomermaanden waarin de ruitenwissers van mijn SM niet veel
rust hebben gehad. Heeft u deze laatste maanden ook veel kilometers gemaakt met uw SM? Ik hoop dat
het wel tot plezier en niet tot ongelukken of panne heeft geleid. Bij mij dat eerste wel en dat laatste niet;
ik ben fervent aanhanger van de gedachte dat onze auto opbloeit bij voldoende gebruik. Maar let wel, de
betrekkelijkheid van die gedachte zie ik direct geïllustreerd als ik op de club-barbecue op 20 augustus jl.
griezelige verhalen hoor van mensen die hun SM vaak genoeg uit de garage rijden. Wat er ook van zij, ik
hoop dat het u en uw SM voor de wind gaat.
Voor de wind ging het de SM-gemeenschap in ieder geval tijdens het internationale evenement eind mei jl.
in Clos Vougeot waar niet alleen zeer vele gewone SM’s bijeenkwamen (als er al zoiets is als een “gewone
SM”), maar ook Opera’s, Mylords en een nauwkeurig nagebouwde SM-rallye-replica.
Markeer alstublieft in uw agenda voor 2006 dat het eerste weekend van juni 2006 voor een SM-uitstap moet
worden vrijgehouden. Dan is het internationale evenement namelijk in Berlijn. En de Duitse voorzitter zei
mij dat het anders wordt dan hoe de Fransen het normaliter organiseren en wat hij daarvan liet zien, belooft
nogal wat. Minder culinair en gastronomisch gericht; meer op Berlijnse historie en Berlijnse pluspunten.
Voor de wind ging het ook op de, ik noemde het al, club-barbecue. Veel gezichten, nieuwe gezichten, uitstekende sfeer, perfecte locatie en heerlijke drank en spijs, eens een andere manier om bij elkaar te zijn. Ik
heb alleen een motorkap van een XM open zien gaan en verder is er keurend langs de diverse SM’s gelopen
en konden wij onze belangstelling voor elkaar eens de ruimte geven.
En ook ging het ons voor de wind toen wij enige dagen in Modena verbleven voor het oh zo lang geplande
en voorbereide bezoek aan de Maserati-fabriek. Daar leest u zo over: 2.500 kilometer voor de Modena-trip,
gemakkelijk.
Wel heb ik trouwens wel gedoe gekregen met mijn verzekeringsmaatschappij over het onder mijn oldtimerverzekering bestaande maximum kilometrage van 10.000; doordat, met een jaar tussenruimte, tot twee keer
toe een expert/taxateur het kilometrage had genoteerd moest ik premie bijbetalen. Nu ja, dat zij dan zo.
Tenslotte: wat is het heerlijk om “in het wild” tegen een ander clublid in zijn SM “aan te rijden” zoals toen
laatst in hartje Amsterdam de zoon van Paul Paymans en ik elkaar kruisten, veel enthousiast gewuif en
getoeter en geroep tot gevolg hebbend, of wanneer midden in Utrecht ineens een in casual dagelijks gebruik
geparkeerde SM wordt ontwaard. Mijn vriendin moest lachen toen ze zag met hoeveel genoegen ik die SM
besnuffelde en mijn blije gezicht bij het wegfietsen ervan.
Want laten we eerlijk zijn, wat hebben we toch een mazzel met het mogen berijden en ja ook in conditie
houden, van die auto. Daarbij veel plezier en al het goede en graag tot ziens in de komende tijd!
Peter Snoeker
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Snelle Mededelingen

SM in de pers 1
Octane - oktober 2005
Engels magazine: roadtest tussen
de SM en de Maserati Quattroporte met prachtige foto’s

SM in de pers 2
AutoRétro - maart 2005
Franstalig: over de amoureuze verhouding van de man met de SM

Citroën studie
Conceptcar genaamd C-SportLounge
die een aardige opvolger van de SM
zou kunnen zijn. Maar dan wel met
twee deuren en dubbel aantal pk’s...
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april t/m november

SM in de pers 3
AD-lezer? Maandag 14 november jl. stond deze vervolgstrip
in die krant. Het heet ‘Coentje
- Ferrari’s en fopspenen’ en
is getekend door Z.-Design
B.V. We zijn benieuwd of het
in boekvorm verschijnt en al
helemaal of het bij de neusglimp blijft.

Eerste C6 in de kreukels
Maar voor een goed doel, de
felbegeerde EuroNCAP sterretjes: gewoon 5 stuks en de
beste in z’n klasse. Kijk maar
op www.euroncap.com

SM in de pers 4
Onschatbare Klassieker - april 2005
Nederlandstalig: alle weetjes en feiten
over de SM, jammer van de weinig
orginele cover...
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SM in de pers 5
La Vie de l’Auto - juni 2005
Franstalig: technische aspecten
op krantenpapier

Au!
Clublid Yuri Colman had wat pech met
een Japans SUV’je. Gelukkig is ‘ie handiger dan de gehele SublieM-redactie bij
elkaar dus tijdens de trip naar Maserati
was de SM weer in strakke staat.
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Snelle Mededelingen

SM in de pers 6
Auto & Motor Klassiek - juni 2005
Nederlandstalig: onderhouds- en
rijderservaringen

SM down under
Een heuse SM-club in Australië. En
tijdens een meeting opkomst van een
flink aantal SM’s. We houden per mail
contact met ze... Of kijk zelf op www.
citroensmaustralia.com

SM-lid in spé
Clublid Robert de Jonge en
zijn partner Lidwien Martens
zijn de blijde ouders van dochter Lieve, geboren op 16 mei
2005. Proficiat!
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Snelle Mededelingen

SM in de pers 6
Gazoline - augustus 2005
Franstalig: de historie van
de Opéra in geur en kleur

Nieuwe SM gespot?
Er is een Fransman, Pascal Piérart genaamd, en
die heeft de gewoonte om
langs de Route du Soleil
in de bosjes te liggen met
een dikke Nikon camera
en bijbehorende telelens.
En als je daar maar lang
genoeg ligt, komen er
vanzelf exotische voitures voorbij. Waarvan
hij hoopt dat ze nog in
prototype-stadium zijn
zodat ‘ie aan de diverse
autobladen in Europa
zijn spionagefoto’s kan
verkopen. Zo boodt hij
ook een nieuwe SM aan
bij onze redactie, gratis
en voor niets! Maar de
oplettende kijker had
clubleden Jacques en
Marguerite Hackenberg
al gespot...
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SM in de pers 7
Motor Klassik - oktober 2005
Duitstalig: de ervaringen van een
eigenaar opgetekend

Net echt
Ja, er heeft weer iemand met Photoshop zitten
kliederen met een SM Break tot gevolg. Hoewel
de afbeelding hier niet groter kon worden
afgedrukt omwille van de kwaliteit, leek het
verdomd goed. Of zou het toch een echte zijn?
Die Duitsers deinzen er immers niet voor terug
een SM grondig te... verbouwen!

SM in de pers 8
CitroPassion - april 2005
Franstalig: technische aspecten
en hele fraaie foto’s
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C6 geland
Door vele SM-rijders was ‘ie al aanbeden nog voordat een
eerste demo beschikbaar was en inmiddels heeft een aantal
leden reeds een C6 besteld. Het idee om dat collectief te
doen, zodat iedereen gratis een radio zou krijgen, is door de
begeerlijkheid finaal uit het oog verloren. En terecht...
CWW Cardesign deed er nog een schepje bovenop door de
C6 maar direct om te transformeren in een S6 ofzo. Of C9.
Mmm, misschien is een iets fantasievollere naam gewenst.
Een SM op basis van de C6 dus. Kijk voor meer knip- en
plakwerk van deze Photoshop-meesters op hun website:
www.cwwcardesign.com

© Top Gear Magazine Nederland
Foto door Douglas Fisher
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Snelle Mededelingen
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SublieM nummer 1, verschenen in juni 1993...

12 jaar SublieM
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here we come...
Door Peter Snoeker
Van 8 tot en met 11 september 2005 toog een aantal van
u naar Modena, Italië om de bouwers van die grandioze
motoren in onze SM’s met een bezoek te vereren. Waarvan verslag…
Het begon al heel goed want medio augustus jl.
zat op een dag tussen de post een grote enveloppe
met daarin een heel “pretpakket”. Jan-Tjerk Eelkema en Michel van Gompel hadden geen moeite
gespaard, zo bleek al snel. Ten eerste een prachtig
verzorgd boekwerkje met alle nuttige informatie
over het programma van de drie dagen; daarin ook
aantrekkelijke beschrijvingen van de stadjes in de
omgeving, de diverse mogelijkheden, en met fraaie
foto’s erbij. Voorpret alom. En dan voorts wegenkaarten en een cd met zomermuziek en folders van
bezienswaardigheden in de omgeving. Beter kan
zo’n trip niet starten. De sfeer staat direct als een
huis en de bijgesloten deelnemerslijst maakt dat je je
kunt verheugen op het terugzien van vele plezierige
mensen: 20 SM’s, 21 equipes, 40 deelnemers!
Naar Modena
En al blijft het ver vanuit Nederland, “Modena”
werd een nog aanlokkelijker perspectief. En toen
werd het 7 september. Moeiteloos naar Modena
toegereden tussen woensdagavond 20.00 uur en
dondermiddag 15.00 uur (met overnachting in
een weinigzeggend hotel bij Frankfurt), zowel in
Duitsland als in Zwitserland van autoriteitswegen
gefotografeerd op een plek waar direct achter een
donkere tunnel de maximumsnelheid van 120 naar
80 wordt teruggeschroefd (mijn SM heeft zeer goede
remmen maar ik stel prijs op de achterkant van mijn
auto). Zo kwam ik dan in een opperbest humeur
aan in een uitermate regenachtig dorpje Formigine
tussen Modena en Maranello, in welk dorpje ons
hotel was gesitueerd. Uitstekend gekozen door
Michel van Gompel die daar vaker is en, zo bleek
ook al snel, ook Jan-Tjerk had zijn vriendin en nu
inmiddels eega (nogmaals ons aller felicitatie, JanTjerk!) naar die regio meegetroond om voorwerk
te doen.

Pechvogels
De heenreis verliep overigens niet voor ons allen
voorspoedig want Theo kreeg helaas en route grote
panne, waardoor hij zijn SM ter repatriëring (wat een
ellende) moest achterlaten en met zijn lieve vriendin
door moest in een huur-Alfa; en ons Belgisch clublid
Walter Bogaerts is niet alleen door mij met panne
tegen gekomen maar ook andere clubleden troffen
hem aldus aan. Ik kwam hem tegen bij de DuitsZwitserse grens waarna zich een file’tje voordeed;
er rechts langsrijdend (op de strook voor de auto’s
zonder vignet dus hartstikke legaal!) bleek dat het
file’tje werd veroorzaakt door een stilgevallen SM.
Daarvoor stilstaand, heb ik de twee beduusde Belgen (want Walter had meegevraagd Marc Roelants,

‘wow, we zijn er,
het is echt waar!’

voorzitter van de Belgische DS/SM club) een hart
onder de riem gestoken; uw voorzitter stond daar
nog niet of de auto van Walter startte alsnog met
een grote zwarte knal (geen oorzakelijk verband!).
Ik ben hen vervolgens toch uit het oog verloren en
later in Modena hoorde ik dat een ander clublid hen
in dezelfde situatie bij de Zwitsers-Italiaanse grens
was tegengekomen. Een ontstekingsprobleem. Zodra de auto stationair moest draaien (bijvoorbeeld
bij een grenspost) sloeg die af. Maar alvast te uwer
geruststelling: mededeelnemers & gouden handjes
Yuri Colman en Thomas Auping hebben na aankoop
van een daartoe benodigde bobine bij een SM specialist in Modena, op zaterdag in Walter’s SM een 12-3 ontsteking geplaatst welke Yuri voor de reis had
meegenomen en Marc heeft mij later verteld dat zij
zonder enig greintje probleem de terugreis hebben
kunnen maken. Fantastisch hoe clubleden elkaar
helpen! Later op de dag van aankomst bleek ook de
familie Warmerdam pech te hebben gehad met de
gaskabel van hun SM. Zij zijn in een lieflijk Zwitsers
dorpje bij het vallen van de duisternis opgevangen
om te slapen en hun SM werd de volgende dag door
een welwillende garagist in stelling gebracht om de
toch naar Modena verder te voltooien.
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en bazin van dat restaurant zo te zien
hun laatste reserves op dit punt moeten aanspreken. We hebben intussen
een geweldige avond gehad met
lekker eten en veel vermaak. Die
avond is echter wel wat nat afgelopen. Want inmiddels was
het buiten gaan stortregenen.
En we moesten anderhalve
kilometer teruglopen naar
het hotel. Een aantal van ons is
nog even gaan schuilen in een ijssalon
met lekkere ijsjes en vriendelijke meisjes,
evenzo is iedereen behoorlijk nat in het hotel
gearriveerd. Dat heeft een aantal niet weerhouden
om in de hotelbar een slaapmutsje te nemen, voor
kortere of langere tijd, zo hoorde ik de volgende
ochtend.
Regen en eten
Zoals gezegd arriveerde
ik bij het hotel om een uur of
drie ‘s middags. Ik was één van de
eersten; daarna arriveerden anderen. Het
werd buiten droog en binnen minder droog,
want we begroetten elkaar opgetogen en bespraken de heenreis en zo wat onder het genot van een
drankje in de hotellobby. Vanaf het eerste moment

Parkeren
Er was de volgende dag een aantal mogelijkheden
voor tijdspassering. Ik ben Modena ingegaan wat
ook onder stortbuien zijn grote charme behield.
En dan een lichte lunch… Nu hadden Jan-Tjerk
en Michel ruim van te voren een lunchrestaurant
uitgekozen en waar men in Italië al zelden slecht
eet, was dit echt super! Ronde tafels, veel gelach
en uiterst geanimeerde conversatie. Men voelde

‘Een groep werd zelfs een kelder ingeleid waar
op dat moment bijna 20 stuks Maserati MC12’s
stonden, auto’s van boven de miljoen euro...’
was de sfeer opperbest en het hotel was prima. Ad
hoc werd een reservering in een restaurant voor de
hele groep gemaakt en daar zijn wij lopend naar toe
gegaan. Maar in het half uur tussen reserveringstelefoontje en vertrek naar het restaurant kwam nog
een aantal deelnemers aan die uiteraard meegingen
en zo kwamen wij bij het restaurant met een behoorlijk groter aantal dan eerder aangekondigd. En ook
gedurende de avond zouden er nog wat mensen
binnendruppelen. Het vriendelijke papa-mamarestaurant was dit blijkbaar nog niet zo vaak overkomen en dat leidde tot stress. Ik ken Italianen met
groot improvisatietalent: die avond hebben de baas
18 SublieM 50 - December 2005

zich uitermate thuis met elkaar en daarbij kwam
de wetenschap dat we een paar uur later het doel
van onze pelgrimage, de Maserati-fabriek zouden
gaan bezoeken. In colonne daar naar toe en - yes!
- wij mochten tot mijn verrassing onze SM’s voor
de Maserati-showroom/gevel neerzetten. Maar
geen andere auto’s! De paar ongelukkigen die niet
met een SM waren (onze SublieM-redacteur en zijn
broer reden in een mooie doch per definitie “verkeerde” Jaguar; las u Top Gear Magazine voor het
verslag van de Italiaanse reis met die auto?) moesten maar zien in de volgepropte straatjes rondom
de Maserati-fabriek hun auto kwijt te raken. Geen
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niet-Maserati op het terrein! Vaste regel, signore! En
hoewel ieder lid mij even lief is, is niet elke auto mij
even dierbaar en ik heb derhalve niet geprotesteerd
tegen dat Maserati-beleid.
Eindelijk binnen
En wat stonden onze SM’s daar prachtig voor de
spiegelglazen gevel! Er zijn vele foto’s gemaakt en
u ziet er in deze SublieM enige van. Om daar ter
plekke met je SM en al die andere SM’s te staan, gaf
kippenvel, dit was echt: ‘wow, we zijn er, het is echt
waar!’ Toen de showroom in: een architectonische
belevenis en lekker overal in- en aangezeten. En
vervolgens zijn wij in de fabriek rondgeleid. Op de
gevel van de parkeergarage voor personeel staan
alle drietand-grilles door de tijden, geschilderd!
Mijn verwachting was dat we een half uurtje in colonne door de fabriek gemarcheerd zouden worden
en dan na een afsluitend kopje thee weer buiten zouden worden gezet maar niets daarvan. Gedurende
vele uren werden wij in staat gesteld om alles te
bekijken wat we wilden. Eerst een grondige rond-

leiding, zeker, maar daarna bleven allerlei deuren open, kon er
worden teruggelopen, worden
gekeken in alle rust en alvast
ik heb leuke gesprekken aangeknoopt. Nu is een moderne
autofabriek al een belevenis wat
mij betreft, maar als men zoveel
prachtige Maserati’s bij elkaar
ziet, de gebruikte materialen,
de elegante kracht, de strakke
productiewijzen en -tempi, de
opgeruimde werkvlakken, etc.,
dan komt op zo’n moment wederom het gevoel van “wow”
boven. En ik was bepaald niet
de enige. Een groep werd zelfs
een kelder ingeleid waar op dat
moment bijna 20 stuks Maserati
MC12’s stonden, een race-Maserati van een miljoen
of wat voor hele speciale klanten van Maserati. Voor
als ze geen Ferrari Enzo wilden… U zult begrijpen
dat ik in mijn tafelspeech op vrijdagavond de loftrompet heb gestoken. Mede dankzij de organisatie
van Jan-Tjerk en Michel was die eerste middag van
het evenement al een mega-hoogtepunt.
Onze motori?
En was dat het? Nee, voordat wij wegreden van
het fabrieksterrein gebeurde er nog iets aardigs.
Vlak nadat ik namens de club een cadeautje had
aangeboden aan degene die ons namens Maserati
had ontvangen, ging de fabrieksfluit en gingen de
monteurs, het zal zo’n half zes ’s middags geweest
zijn, naar huis. Een aantal jonge monteurs keek naar
onze SM’s en één ervan liet zich ontvallen dat hij
niet begreep waarom wij daar mochten staan. Toen
hem werd gezegd dat er een Maserati-motor in die
auto’s zit, zei hij zich dat niet te kunnen voorstellen:
voordat hij het wist was er een aantal motorkappen
open en toen kwamen uiteraard ook de andere mon-

‘Een aantal jonge monteurs keek naar onze SM’s
en één ervan liet zich ontvallen dat hij niet begreep
waarom wij daar mochten staan: hij had geen idee
van de motor...’
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teurs kijken. Je hebt interesse in motortechniek of
niet. Snel konden wij die makkers duidelijk maken
wat de historie van onze auto is, een paar motoren
werd gestart en die monteurs stonden versteld over
dit stukje historie van hun fabriek. 35 jaar na dato
rijdt zo’n auto moeiteloos eventjes op en neer naar
Modena. En het was ook mooi weer geworden, we
stonden daar letterlijk en figuurlijk vol in de zon.
Mooooi!
En weer even eten
Toen dan terug naar het hotel: in Modena veel
opgestoken duimen want moderne Ferrari’s en
Lamborghini’s ziet men genoeg maar onze auto’s
worden als prachtig en bijzonder ervaren. Alleen
Theo’s huur-Alfa is bij het hotel ’s nachts bekrast!
Bizarre actie en ellendig voor Theo, geen SM beschadigd, gelukkig… Na een drankje in de hotellobby
dan vervolgens naar een restaurant in de buurt voor
het diner. Wederom met zorg uitgekozen door JanTjerk en Michel. Zij zijn overigens niet de enigen
die dit restaurant waarderen want gedurende de
hele avond, zo bleek, was het een komen en gaan
van veelal jonge gefortuneerde klanten - de dames
veel eleganter dan de heren, trouwens… Duits blik
wisselde op de parking af met fraaier Italiaans blik.
Het eten was erg lekker, de wijn was goed (ook toen
met mate want we moesten ook nog veilig terug
al werd er driftig gecarpoold) en al ging het wat
traag, wij hadden alle tijd en het is een meer dan
een heerlijke avond geworden. Ik heb Jan-Tjerk en
Michel uitvoerig en hartgrondig bedankt voor wat
toen al een fantastische meeting was geworden.
Het volume van de conversatie op oorlogssterkte,
het geschater niet van de lucht, menselijke verhalen afgewisseld met autotechnische verhalen: deze
groep amuseerde zich buitengewoon.
Culturi… En even eten…
Na het ontbijt op zaterdagochtend waarbij de groep
weer fris en vrolijk aanwezig was, was het tijd voor
bezoek aan het op drie kilometer van het hotel gelegen Maranello, thuisdorp van Ferrari. Het aldaar
gelegen Ferrari-museum stelde mij teleur want van
de vele fraaie auto’s die ze in de vijftiger- en zestigerjaren gebouwd hebben, waren alleen wat foto’s
opgehangen, op een paar modellen na: hoofdzakelijk opgesteld staan slechts recente F1-racebolides
en blinkende motoren. De merchandising echter, is
in de museumshop van hoog niveau want pas na

lang nadenken kwam ik op artikelen die daar niet,
voorzien van Ferrari-logo en in rood, te koop zijn.
Wat mij betreft was de lunch in een nabijgelegen
restaurant veel leuker. Dat wordt beklant door
de Ferrari-coureurs, ook daarover in één van de
laatste Top Gears een uitermate plezierig relaas.
Wij hebben daar goed gegeten en ook daar baarden onze auto’s weer opzien. Een prachtige tourrit
door het omringende land was het vervolg en ook
van anderen hoorde ik daarna hoe prachtig zij dat
gevonden hadden. En bij niemand panne. En dat
is zo gebleven!
Geen pech meer!
Iedereen is ook zonder enig technisch mankement
weer thuis gekomen, zo hoorde ik later. Fantastisch
toch? Ik weet best hoe iedereen zijn SM vertroetelt
en goed onderhoudt maar het is toch redelijk sterk
dat zoveel auto’s moeiteloos gedurende dagenlange
stevige belasting zoveel comfort geven. Na een
wederom uitstekend en zeer geanimeerd diner
met wederom erg gezellige lucht- en rookpauzes
met diverse lichtvoetige conversaties op het terras, zijn we in de buurt van het hotel nog wat gaan
drinken in een dichtbij gelegen kroeg die zich Irish
Pub noemde; buiten op het terras gezeten (want
dat kon op die septemberavond makkelijk) hebben
we van het Ierse gehalte weinig gemerkt: het was
en bleef Italië wat de klok sloeg. Heerlijk! Na een
laatste verkwikkende nacht in het hotel, op zondag
de thuisreis aanvaard. Met hoge snelheid in één dag
naar mijn Utrechtse lief over de autostrada en Autobahn: uren achter elkaar hoge snelheden en geen
piep of kraak. En voor je het weet is het over…
Ik zit de dag erna wel met een olifant van een gevoel hoe jammer het is dat zulke leuke dingen zo
snel voorbij zijn en nu juist deze uitstap, waar ik zo
naar toe heb geleefd, is zo fantastisch geworden!
Vervolgens nemen de zoete beelden de overhand,
is het afkicken voorbij. En e-mails toonden hoezeer
de andere deelnemers hadden genoten. Deze groep
mensen op die plek in die gezegende omstandigheden, op visite bij Maserati, de bakermat van een
belangrijk deel van onze auto’s, wow!
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Onlangs bezocht ik voor de tweede keer in m´n leven
een echte Franse bruiloft. Tenminste, dat dacht ik. In
Issoire, nabij Clermont-Ferrand, trouwde Peter Derks
zijn Nicole. Waarom reed hij z´n bruid in z´n eigen SM
naar de kerk? Boeiende vraag.
Door Peter Pijlman
Veel Nee en Twee Ja-zeggers
We waren allemaal uitgenodigd op Peters bruiloft:
de grote vriendenschare van Peter uit Holland, z´n
familie, uiteraard de familie en vrienden van Nicole,
en de Hollandse kolonie in de Gard, Jacques en
Marguerite Hackenberg, ikzelf en m´n oogappel Lan
Ing. Voor degenen die geen Chinees kennen: haar
naam betekent Zeldzame Orchidee. Haar achternaam is ook nog eens Liem, en dat betekent zoveel
als Bos. Doodgewoon dus, maar ik plukte deze Z.O.
dus uit het Bos en dat bevalt me goed. Zéér goed.
Ze geeft niets om auto´s (rijdt zelf in een Polo, vliegt
46 SublieM 50 - December 2005

echter veel liever en is zodoende ongeveer een half
jaar in staat en bereid om bij me te wonen en m´n
lief en leed met oude karren te delen), maar ze kent
inmiddels de SM, de GS, de GSA, de CX en zelfs de
Xsara, iets wat nou ook weer niet hoeft, maar wel
heel lief is. Kortom, het leven lacht me toe. En de
bruiloft van Peter en Nicole was NIET typisch Frans
meer, maar wél een mengelmoesje van inwoners uit
twee landen die Nee-tegen-de-Europese-´grondwet´
zeiden. Peter en Nicole zeiden JA. Tegen elkaar.
Deskundig
Dat het leven Peter Derks toelacht, daar gaat het
hier min of meer over. Onze technische man van
het eerste uur, heeft er naast de SM een nieuwe
passie bij. Hij heeft in zijn Nicole een toegewijde
en echte Française gevonden. Opgegroeid in het
vulkaangebied van de Auvergne, weet zij haar plek
naast Peter stevig in te nemen en desnoods vurig
te verdedigen. Mocht hij tot nu toe alles weten van

Sla Peter
Munt
uit
uw
lust
Derks is een snelle jongen!
over de techniek van de SM, tegenwoordig is hij ook
deskundig op de gebieden waar echtgenoten geacht
worden hun mannetje te staan. En er is méér. Hij is
inmiddels samen met Nicole ouder geworden. Ik
bedoel niet ouder in de zin van wijzer, maar in de
zin van opvoeder. Dat vergt weer andere deskundigheden, want met een moertje en een tangetje
voed je een kind niet op. Normaal gesproken dan.
Hun dochter Vinciane groeit gestaag en mocht een
deel van de plechtigheden rond het trouwen van
haar ouders bijwonen.
Peter blijft
Peter is een vernieuwer, geen nabouwer. Hij bedenkt, creëert, schept. Eigenhandig. Een V6 24klepper in een oude XM lepelen. Een zesbak van
Regembeau in je eigen SM-injectie peuteren. De
eerste serie-SM (chassisnummer SB0003) opkrikken
van een versleten bak tot een hoogst aanvaardbare
SM. Je buurvrouw intussen het hof maken en dat
succesvol tot een huwelijk smeden. Een prachtige
dochter helpen produceren. Intussen regelmatig
technische artikelen schrijven voor het clubblad.
Je moet het allemaal maar kunnen. Peter deed het.
Peter doet het! Deskundig typje hoor! En vruchtbaar
bovendien. Als Peter iets aanpakt doet hij dat grondig. Ik heb het altijd willen worden: deskundoloog
in conceptscheppingen! Ik krijg het niet voor elkaar.
Peter Derks wél! Proficiat! En feliciteer Nicole en de
kleine Vinciane van ons allemaal! U ziet: als Peter
iets aanpakt, doet hij het goed. Zó kennen we hem
ook. En zo hopen we hem als clublid te blijven
kennen. Hij heeft het me kortgeleden beloofd en
hij voegde de daad bij het woord door binnenkort
weer richting Nederland te verhuizen, samen met
Nicole en Vinciane.

dan moeten er wel duistere verlangens in het spel
zijn en geen melige romantiek.´ Wees gerust: Peter
overkomt dat niet! Hij is tot nu toe niet bezweken
onder de loden last van het alsmaar gratis tips en
adviezen geven aan halfgare autoliefhebbers die een
SM willen aanschaffen. Hij is ook niet het prototype
van een romantische man, al was hun huwelijk in
de SM en in een eeuwenoude kerk in Issoire een
sprookje om te zien. Hij kent bij mijn weten geen
duistere verlangens, hij wil aan de SM voorlopig
niets verdienen. Het kan zijn dat hij SM-verlangens
heeft, maar die kan hij op z´n eigen voertuigen wel
botvieren. De fatale vrouw uit het citaat is hooguit
de SM, voor sommigen van ons, niet voor Peter. Dat
heeft hij de afgelopen tien jaar wel aangetoond.
De ultieme trouwtip!
Ik zag nog iets leuks na afloop van de trouwerij in
de kerk: de volgende bruid stond al te wachten, en
wat denkt u? Die kwam aan in een opgedirkte, witte
Dyane! Over romantiek gesproken! Gelukkig was
het ook een Citroën en verstoorde het de pret bij
Peter en Nicole’s huwelijk in genen dele! Maar de
ultieme tip die ik u kan geven, is deze: In Nederland
zag ik een Taxi-SM! Wellicht is die voor uw huwelijk
te huur! Geen gezeur, wég die sleur. Geen onderhoudskosten, geen zenuwen of ´ie het wel doet op
het ultieme moment. En vast niet zo duur als met
uw eigen SM. We blijven Ollanders tenslotte. Als u
echt wilt trouwen in een SM, Sla dan Munt uit uw
lust en huur die Taxi-SM.

Duister en fataal?
Tenslotte een tip die ik iedere SM-eigenaar naar
aanleiding van Peters huwelijk zou willen geven.
Trouw in een SM! Maar pas op! Ik las ergens iets
aardigs en bewaarde het. Daar gaat ´ie: ´Gek worden van verlangen is mooi. Nog mooier is het door
de fatale vrouw te gronde gericht te worden, maar
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Schroot Man!
Door Gert-Jaap Span
Het is al weer even geleden dat Gert-Jaap zijn SM-opknapbeslommeringen aan u toevertrouwde maar hier
is dan deel 9. En dat deel heeft Gert-Jaap in de zomer
geschreven, opdat u niet denkt dat hij in een ander land
woont…
De tijd raast voort
Er zijn van die perioden dat je niet veel doet, de
afgelopen wintermaanden waren daar een goed
voorbeeld van. Enerzijds omdat het te koud is om
in de loods bezig te zijn - de bodem spuiten of
ander lakwerk moet boven de 15 graden gebeuren
en omdat priegelwerk met boutjes en moertjes met
die koude, rode en gevoelige vingers niet te doen
is -, anderzijds omdat we (mijn vriendin en ik) een
nieuw huis gekocht hebben. Het feit dat we een
nieuw huis gekocht hebben, is op zich niet zo relevant doch het impliceert dat je je eigen huis ook
moet verkopen en dat moet dus gebeuren. Echter
voordat het in de verkoop gaat, moet er nog even
een plat dak op de bijkeuken en badkamer en moet
de gehele badkamer uitgebroken worden en een
nieuwe geplaatst. Dit heeft dan alles te maken met
de betere verkoopbaarheid aangezien de dakbalken
kuis verrot waren en de badkamer al niet veel beter
was.
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Actie
Gebeurt er dan niets? Tuurlijk wel. Ik heb mij
heerlijk uitgeleefd op de ventilatorunit, lekker uit
elkaar schroeven en alle kunststof behuizingsdelen
lekker in een warm sopje schoongemaakt zodat het
stof tot het diepst van de ventilator weer verwijderd is. Daarna een nieuwe pakking gemaakt en
de hele handel weer in elkaar gezet. Uiteindelijk
een technisch niet al te ingewikkeld klusje, maar
het moet even gebeuren. Ditzelfde gedaan met
de achterste veercilinders, ontgrendeling van de
motorkap, etc.
De luchtfilters laten stralen en vervolgens zelf in
de grondlak en in de aflak gespoten. Ditzelfde met
de ruitenwissers. Weliswaar niet met de originele
maar met die van een andere SM. Deze wissers en
een aanhanger vol onderdelen heb ik afgelopen
zomervakantie gehaald uit Zuid-Frankrijk.
The Great Journey
Voor de oplettende lezer en internetter; ik heb een
tijdje een advertentie op de clubsite gehad waarin
ik op zoek was naar het hydraulische systeem van
de koplampen. Deze unit is bij mij stuk, a) lek en b)
twee van de drie zuigertjes zijn gebroken. Uiteindelijk ben ik gebeld door Jacques Hackenberg met
de mededeling dat hij er wel eentje had maar dat ik
hem zelf moest demonteren. Nou, zoals u begrijpt

Relaas van een eigenwijze hobbyist - 9
was dat voor mij niet zo’n probleem. Oh ja, de
auto staat in Zuid-Frankrijk gaf hij aan. Oeps, even
op en neer naar Zuid-Frankrijk om een dergelijk
systeem te demonteren, is misschien toch wel erg
enthousiast. Na wat keren contact bleek dat er nog
meer mogelijk goede onderdelen voor mij te scoren
waren en dus uiteindelijk de afspraak gemaakt om
in augustus 2004 naar Zuid-Frankrijk te rijden om
daar een en ander van een SM te slopen.
Nadat ik alle onderdelen die mogelijk mee
moesten naar Nederland, bij elkaar had opgeteld
kwam ik er al wel achter dat dat niet in mijn ZX
met platgelegde achterbank ging passen en dat een
aanhanger onmisbaar zou zijn. Hmmm, dat zou

hij het nog hartstikke goed doet enz, enz, enz. Met
de zon op je knar begin je dan toch anders tegen
airco aan te kijken. Maar ja, moet ik een luxe auto
kopen voor die enkele keer dat ik ver moet in een
heet klimaat? Nee dus.
‘s Avonds aangekomen en bijgekomen werd
ik ter plaatse hartelijk ontvangen. Douchen en naar
bed in een voor mij ter beschikking gestelde ruime
toercaravan. Daar ben ik nog wel een keer wakker
geschrokken, ernaast was een paar ezels aanwezig
die ik niet direct verwacht had. Vervolgens in drie
dagen tijd tezamen met de schoonzoon van de heer
des huizes een gehele SM gedemonteerd en in herkenbare delen uitgestald. Onderwijl de nodige foto’s

de reistijd aanzienlijk verlengen. Gelukkig had ik
nog die oude vouwwagen, die in een van de eerste
artikelen beschreven staat, waar inmiddels de vouw
wel uit was. Had ik ineens gewoon een platte bak
met deksel, banden oppompen en rijden maar.
Op de avond voor vertrek ineens bedacht dat het
aanhangertje al ongeveer 20 jaar oud was en het
kogellagervet idem dito. Met een reis van ongeveer
2.700 km voor de boeg heb ik dezelfde avond nog
even de naven volgeperst met nieuw vet in de hoop
dat de kilometers hun werk wel zouden doen.

gemaakt van de diverse demontagestadia van het
vooronder van de SM. Hopelijk geeft het wat steun
bij het opbouwen van mijn eigen SM aangezien ik
die gedemonteerd gekocht heb. Eigenlijk waren
deze dagen de droom voor elke autogek, lekker in
het buitenland met prachtig weer, alle tijd om te
“prutsen” en voor het zeer goede natje en droogje
werd gezorgd. Nee, beter kon je je het niet wensen.
Maar ja, toen de SM gesloopt was en de aanhanger
weer vol, was het weer tijd om afscheid te nemen.
Na een aantal verkeerde afslagen op de PEAGE rond Lyon, ‘Parijs, Parijs? Ik wil niet naar Parijs
ik wil gewoon naar het noorden’, bleek uiteindelijk
de richting Parijs de juiste weg naar het noorden
te zijn. Topografische kennis en een gedetailleerd
routeboek laten verderweg liggende plaatsen niet
altijd even duidelijk zien, maar uiteindelijk ben ik
weer veilig thuisgekomen.

Eigenwijs?
En zo dus vertrokken. Prachtig weer, richting
zuiden, met een steeds harder brandende zon op
je voorruit. Zweten, duf worden, warm, warm,
warm. En dan te bedenken dat mijn vader nog zijn
spiksplinternieuwe Toyota Corolla station met airco
had aangeboden, die ik had afgewezen omdat ik het
aanzag voor een blijk van wantrouwen naar mijn ZX
met bijna 3 ton op de teller. En die mij wel dagelijks
storingsvrij van werk naar huis en vice versa brengt
en waarvan ik weer zonodig moet bewijzen dat die
auto nog prima is en dat er niks engs aan is en dat

To be continued….
PS: Uiteraard geldt ook nu weer, heb je commentaar, nuttige tips of iets anders, het e-mail adres is
gjspan@hotmail.com
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De SM vijfendertig jaar:
´comme un vélo´
Van uw Franse correspondent
Eindelijk is de SM ook in Frankrijk een ware ster: de
Franse pers jubelt want de Franse natie is (zowaar…)
na 35 jaar trots op haar ´vitrine technologique pour
l´industrie.´ Jubelende artikelen in talloze tijdschriften
in haar geboorteland. Dat Frankrijk Sa Majesté altijd
– in woorden, niet in daden – heeft bewonderd, hoeft ons
niet te verbazen.Wij Nederlanders zeggen immers over
onze zuiderburen altijd al dat ze chauvinisten zijn!?
Onzin! Er zijn Fransen die nuchter constateren dat
de SM doodgewoon is, net zoals een fiets bij ons.
Tenminste…
Waardig onderkomen
Vandaag, 16 februari 2005, hoorde ik een uitspraak over onze auto die ik u niet mag onthouden. Maar daarover later. Eerst het goede
nieuws: eindelijk krijgt mijn SM een waardig
onderkomen. Het fundament voor een keurige
abri of garage ligt er. Nou ja: bijna! De mondelinge toestemming is er. Nu de schriftelijke
bevestiging nog.
Mijn ´707´ (telkens weer die associatie met een
vliegtuig, zij het niet van Airbus maar van de
concurrent…) staat te popelen om in de schaduw van het afdak te wachten tot ik haar weer
wakker kus. De plek voor haar onderkomen is
zo gepland dat ze direct de sporen kan krijgen
en niet eerst heel voorzichtig langs ruwstenen
muurtjes gelaveerd hoeft te worden. Rustgevende gedachte: plaatwerk is tenslotte schaars
en een kras is zó gemaakt.
In de tussentijd is ze in een hoek van mijn terrein gelaveerd en koestert zich in de glans van
diverse GS´jes en twee CX´en. Of andersom
natuurlijk. Koesteren is eigenlijk teveel gezegd:
ze smelt zowat, van verlangen om weer te gaan
rijden, of van de zon. Wie zal het zeggen. In
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ieder geval heb ik haar vanavond weer eens even
laten lopen en dat deed ze zowaar in één keer. Goed
werk, Van der Laan!
RVS-motorkapstrip
Enige tijd terug kreeg ze een nieuw laklaagje. Dat
is niet slecht gedaan. Meteen heb ik er maar een
splinternieuwe motorkapstrip op gezet. Mooi, maar
niet erg praktisch. Toen ik veel later ook een andere
binnenbekleding van die motorkap wilde monteren

Dossier 707: Van leasebak tot Diva (6)
en dus de kap opende, stroomde links en rechts
het water uit die rvs-sierlijst. Eén grote bende van
roestkleurig water, dat ik later detecteerde als water
vermengd met saharazand, maar toch. Die nieuwe
strip komt uit oude stock die ik jaren geleden kocht
bij een oud-Citroëngaragist in Vichy.

tast water tóch het aluminium van de motorkap aan.
Zo leer je telkens weer iets nieuws over de SM.
De SM en lingerie
Ik meldde u samen met Peter Snoeker al dat Robert
Opron eindelijk een decoratie van de Franse staat

Opron: ‘Snelheid is immers de essentiële
motor achter de creatie van een automobiel.’
De nieuwe lijsten blijken namelijk, in tegenstelling
tot de oude, afwateringsgaatjes te hebben en dat is,
zoals ze hier herhaaldelijk zeggen: zéér efficace! Had
ik eerder moeten weten, dan had ik in mijn exemplaar ook van die gaatjes geboord, want tenslotte

heeft gekregen. In vrijwel alle artikelen over de SM
wordt (ook eindelijk) de naam van de vormgever
gemeld en altijd in zeer lovende zin. De Fransen
hebben de SM omarmd als cultuurbezit. Terecht,
al tonen de prijzen van de auto´s hier nog niet de
werkelijke waarde.
Zelfs kleine huis-aan-huisbladen schenken
aandacht aan haar schepper. Le Républicain,
l´Hebdo de l´Essonne (département ten zuiden
van Parijs) wijdde maar liefst twee hele pagina´s
aan Opron. Toegegeven, er stonden zes pagina´s
met nieuwe lingeriemode in dezelfde aflevering,
maar tóch! En laten we eerlijk zijn: de SM èn
lingerie zijn cultuurgoederen hier.
L´Esprit Citroën
Opron deed een interessante uitspraak in dat
artikel (dat overigens heel goed gedocumenteerd
was) en die wil ik u niet onthouden. Sprekend
over z´n gewaagde beslissing om na de overname van Citroën door Peugeot niet bij Peugeot
in dienst te treden, nu alweer zesentwintig jaar
geleden, zegt hij: ´Tegenwoordig zijn de twee
merken gehergroepeerd in PSA, en ik zou willen
zeggen dat ik de deur bij Peugeot dichtgegooid
heb, maar dat ik nooit Citroën heb verlaten´. Zo´n
uitspraak kan je makkelijk afdoen als gepraat
achteraf, maar bezoekers van evenementen die
Opron hebben zien genieten van alle Citroëns
die zich daar verzameld hebben, begrijpen dat
hij met weemoed terugkijkt op een fantastische
episode in z´n leven.
Méér dan dat: Opron en Citroëns esprit van
destijds pasten naadloos op elkaar. Vandaag zou
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hij het liefst werken aan een ´nieuwe´ DS. Hij heeft
haar al getekend. Nu nog een mecenas die hem de
middelen verschaft om een schaalmodel 1 op 1 te
maken, om te laten zien waartoe deze geniale kleine
man nog steeds in staat is. Wie meldt zich aan?

erfstuk. Meneer hecht echter meer aan de ´dure´
merken voornoemd en kreeg plaatsgebrek bij z´n
verhuizing. Hij had mijn SM wel zien staan, sprak
me er ook over aan en bewonderde mijn trots. Maar
hij koos dus anders.

Overigens: de C1 en C6 kunnen z´n goedkeuring
wegdragen: ´Ik geloof dat Citroën de weg naar een
eigen stijl weer aan het vinden is.´ Waarvan acte,
monsieur le dirigent du Style, Ploué!

Gelukkig maar, want op een inwoneraantal van 171
twéé SM´s verstoort het rustige leven hier té veel.
Bovendien ben je niet uniek meer en dat wil ik met
m´n GS´jes wél blijven! ´Débile!´,die Hollander. Ik
hou me bij m´n GS´jes, mijn CX´en en mijn enige
echte 707.

´Aaaaaaaahhhhhh,
la SM! Wat een
fantastische auto, veel
lekkerder dan zo´n
Ferrari!´
Sluikreclame…
Nog een interessante (mogelijk interessanter!) uitspraak? Vooruit dan. ´Vandaag de dag zijn de auto´s
niet aangepast aan onze wegen, want bijna allemaal
kunnen ze harder rijden dan 200 km/u, ondanks
de snelheidsbeperkingen die vrijwel overal zijn
ingesteld. Wat mij betreft, ik denk eerder dat het
de wegen zijn die niet aangepast zijn aan de auto.
Snelheid is immers de essentiële motor achter de
creatie van een automobiel.´ Interessante gedachte,
zeker als je bedenkt dat Opron vijfenveertig jaar
geleden voor Simca de Fulgur ontwierp. Men leze
Robert Opron, l´automobile et l´art, via onze club
verkrijgbaar…
Andere keuze
Zo kan ik wel even doorgaan, maar ik wilde iets
anders vertellen. Ik heb nieuwe buren gekregen!
In het huis achter mij, waar het afgelopen jaar de
dood heeft rondgewaard en waarin ik destijds nog
Nederlands kon spreken, is het leven teruggekeerd.
En wat voor leven! Een Ferrari-leven, een Talbot- en
Delage-leven, een Mercedes-Pagode-leven en zo kan
ik nog even doorgaan. Niet interressant voor u? Wat
wél interessant was, is dat de nieuwe bewoners tot
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Schattige Française
Maar dán mevrouw-de-nieuwebuurvrouw! Wat
een schat! Wat een
hemelbestormende
eenvoud en oprechtheid! En wat is ze
gastvrij. Vanmiddag
zat ik thee bij haar te
drinken. Niet echt
Frans, en dat zag je
ook: de thee werd
in een soepkom geserveerd. Niet alleen
aan mij maar ook
voor haarzelf, haar
dochter en haar man.
En wat denk je dat ze
zegt? ´Aaaaaaaahhhhhh, la SM! Ze was
van mijn vader en
ik mocht er vaak in
rijden. Wat een fantastische auto, veel
lekkerder dan zo´n
Ferrari!´ En dan te
bedenken dat ze er
tien hebben! Verschillende!
Maar zij is eenvoudig gebleven. Puur!
Zij: ´Je rijdt in die
Ferrari´s alsof je
een ´truite´ bent, je
wordt als een forel

Dossier 707: Van leasebak tot Diva (6)
alle kanten opgeslingerd. Maar de SM? Mon cher
Peter, die reed als een fiets (vélo)! Zó makkelijk! Je
doet hem toch niet weg hè! Waarop ik antwoordde:
´Nee, lieve mevrouw! U bent weliswaar een Française, maar voor een Nederlander als ik is dit uit
m´n hart gegrepen.`
Elitair of niet...
Een SM rijdt ´comme un vélo!´ Wie had dat gedacht
uit de mond van een Francaise te horen? Maar het is
in wezen niks bijzonders, misschien was het gewoon
een aardige mevrouw voor een vreemde gast! Maar
toch: vive la Fraternité en vooral l´Égalité.

De SM is eindelijk van het volk. Een soort Volkswagen dus. Ik herinner me een heel aardige SM-eigenaar in het oosten van ons land, die tien jaar geleden
als één van de weinigen NIET lid wilde worden van
de Citroën SM Club Nederland omdat die volgens
hem te elitair zou zijn. Hij kende vrijwel niemand in
de club maar toch! Er ontstond een discussie tussen
leden die pro en contra ´elitair´ waren. Beide hadden
gelijk, denk ik. Waarvan acte. En toch weet ik niet
of mijn buurvrouw nu werkelijk aardig wilde zijn
of iets anders. Hollandse achterdocht!
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De creatie van een

Sublieme Mylord
Door Rens Wolters en Arjo de Jong
In deel twee van de creatie van de Aiglon gaat het vooral
over lassen. Rens en Arjo diepen herinneringen op en
Rens schrijft…
Het lassen
Voor de bouw van de Cabriolet hadden we dus een
auto uit Bordeaux gehaald. De Maserati-motor was
gereviseerd en op “voorraad” genomen en in de auto
die we gemakshalve ”Bordeaux” hebben gedoopt,
was een DS23-motor met CX-injectie geplaatst. En
zoals gezegd, het is tijd voor het laswerk.
In de tussentijd zijn al tekeningen van het frame gemaakt, inclusief diverse detailtekeningen, compleet
met een beschrijving van de lasmethode. Hiervan
is een dossier samengesteld en naar de RDW opgestuurd. De RDW had hier niet veel commentaar
op, en gelukkig maar. In principe weten we hoe het
systeem (toen tenminste) werkt want Arjo heeft het
hele proces al een keer doorlopen voor zijn vierdeurs DS cabriolet. De RDW maakt verschil tussen
een type goedkeur en een incidentele goedkeur. De
incidentele goedkeur vereist (natuurlijk) minder
lastige documenten en vooral geen prototype botstesten, daarom is een dergelijk project ook mogelijk.
Wel moeten de tekeningen ingeleverd worden en
in principe is een test op de kombaan van de RDW
nodig. En dat is inderdaad dezelfde kombaan waar
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we met de internationale Citroën SM meeting - SummuM - met de SM’s al gereden hebben. Maar kort en
goed, we weten waar en hoe we gaan verstevigen
en de RDW is het ermee eens.
Transplantatie
Voordat we kunnen beginnen met het verstevigen,
moet dokter Arjo echter eerst nog een transplantatie verrichten. Zoals de oplettende lezers nog wel
weten is de derrière van “Bordeaux” niet zoals we
dat van een dame van stand verwachten. Hier heeft
de tand des tijds niet aan geknaagd, maar het als
ontbijt, lunch en diner gebruikt. Als je de resten van
de achterklep open doet, kijk je zo op de grond:
er moet een donorkont getransplanteerd worden.
We hebben er nog een liggen van een sloper en de
rest kunnen we wel van andere delen bijmaken.
De resten van de derrière van “Bordeaux” worden
voorzichtig verwijderd, niet teveel tegelijk want
anders ben je ook gelijk de maat kwijt. Dus deel
voor deel wordt vervangen. Steeds zodanig dat je
de maat weer terug kan vinden. De achterkant is
in zijn geheel slecht, inclusief hier en daar een deel
van de schermen.
Toch eerst de slechte delen van de schermen laten
zitten (voor de maat). Dan het schot waar de bumper
aan vast zit vervangen, je kan hem dan nog gelijk
houden aan de achterzijde van de schermen, dan
pas de slechte (achterste) delen van de schermen
vervangen. Langzaam begint de achterkant weer
vorm te krijgen. Het schot waar de bumper aan vast
zit, het lage deel van de bodem van de kofferbak,
het uiteinde van een scherm, de vlakke onderzijde
aan de binnenkant van het scherm, er moet het nodige gelast worden. Ondanks de “donorkont” moet
dokter Arjo tijdens de transplantatie nog strekkende
meters Hoogovensstaal toevoegen. Maar dan kunnen we weer naar de derrière van de dame kijken
en er opgewonden van raken. Want eerlijk is eerlijk,
ondanks dat je denkt: ‘dat lukt wel’ ben je altijd weer
blij als het ook echt gelukt is.
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Richting cabrio
Dan is het voor het eerst tijd voor een deel van het
cabriolet-project. Het benzineklepje moet verplaatst
worden. Op zijn originele plaats moet een deel van
het scherm verdwijnen en bovendien moet achter de
originele plek de bak komen waar de kap invalt als
hij open is. Dat klinkt natuurlijk simpeler dan het is
want achter het klepje zit een soort bakje (waar de
dop weer in zit), met daarachter (in het scherm) de
vulpijp naar de tank. En dat alles moet verplaatsen.
Bovendien zit hij bijna in de ronding van het scherm.
Het ziet er behoorlijk lastig uit. Maar uiteindelijk
valt het eerste deel mee. Het klepje eruit slijpen en
in een nieuw gat lassen. Als het klepje zelf op de
juiste plaats zit kan het bakje erachter weer aan de
binnenzijde van het scherm worden geplaatst. Dan
moet natuurlijk de slang nog op maat gemaakt wor-

den om vanaf de nieuwe plek toch in hetzelfde gat
de tank te vullen. Dat kan eigenlijk alleen netjes door
in de pijp naar beneden een bocht te maken. Na flink
wat zoekwerk naar een geschikte pijp besluiten we
om een metalen pijp onder 45 graden door te zagen
en dan weer aan elkaar te lassen (een slag gedraaid
dan). Dat werkt, we (zouden) kunnen tanken.
Klaar is kont
Dan is de achterkant gereed. Tijd om naar het middengedeelte van de auto te verhuizen. Aan de bestuurderskant zit een “fruppie” oftewel een relatief
klein rot stuk. De rest van de bodem ziet er goed uit.
De originele coating zit er nog op en ziet er redelijk
uit. Dus ter hoogte van de kriksteun de kokerbalk
maar eens opengemaakt, voor 15 cm lang en 10 cm
breed. De binnenkant van de kokerbalk ziet er niet

‘Want eerlijk is eerlijk, ondanks dat je denkt:
“dat lukt wel” ben je altijd weer blij als het ook
echt gelukt is.’
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lekker uit maar is nog in redelijke staat. De naastgelegen bodemplaat vertoont echter nog wat kraters
onder de coating. Dus nog maar eens 15 cm verwijderd. Dan blijkt na wat schrapwerk dat ook onder de
coating naast die 10 cm toch wat kraters aanwezig
zijn. Dus over de hele lengte nog maar eens 10 cm
weggehaald. Voor vanavond even genoeg, het is laat
zat dus morgen verder. De volgende dag blijkt toch
de bodemplaat niet fris. De coating ziet er perfect
uit, geen blazen, zelfs geen kleine bobbeltjes. Maar
wanneer je de coating eraf schraapt, blijken er toch
veel kraters te zitten, bij sommige nog net niet door
de plaat heen. Voor ons is het een nieuw, maar knap
irritant, fenomeen. Normaal gesproken zie je blazen
en als je die wegschrapt blijft er een krater over. Je
kan dus zo zien of zo’n bodemplaat goed is of niet.
Nog maar eens over de volle lengte (van de deurstijl

tot bijna de achterbank) een strook eruit gehaald.
En verderop de status bekeken. Opeens komt Arjo
onder de auto vandaan: ‘Nee, dit wordt niks, deze
hele bak gooien we weg.’
Potjandoosje!
Dat betekende natuurlijk een behoorlijke tegenslag.
En dat is dan een behoorlijk understatement want
feitelijk zaten we na flink wat gevloek in een diep
dal. Hoe kom je weer aan een frame? Als je ze nodig
hebt, vind je ze nergens, als je ze niet nodig hebt,
worden ze naar de sloop gebracht. Toevallig horen
we dat Derk-Jan van der Velde (jawel, oud-voorzitter, u weet wel) een schuur moet leeghalen omdat
die een andere bestemming krijgt. En daarbij blijft
een frame over. Dat was ooit bedoeld om een SMaanhanger van te maken maar dat kwam er niet

‘Hoe kom je weer aan een frame? Als je ze nodig
hebt, vind je ze nergens, als je ze niet nodig hebt,
worden ze naar de sloop gebracht.’
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van. Dus wat moet je ermee? Gelukkig mogen wij er
een cabriolet van maken. Het frame is al bijna kaal,
nog wel rijdend (en de wielophanging moet terug)
maar verder goed geschikt. Nu komt de pijnlijke
taak om de motorruimte van “Bordeaux” over te
bouwen naar het nieuwe frame. Eerst natuurlijk het
nieuwe motorcompartiment schoonmaken, schuren
en spuiten. Dan diep ademhalen en beginnen met
losschroeven bij “Bordeaux” en op het nieuwe frame
een voor een alles overzetten. Gelukkig gaat het
heel snel en dus neemt al vlug het gevoel ‘we hebben hier goed aan gedaan’ de overhand. En direct
na de motor volgt de benzineklep weer en wordt
het toch nog tijd voor de verstevigingen. We gaan
dus weer beginnen met de Cabriolet, zo voelt het
tenminste.
Herstart
Eigenlijk gaat dat redelijk snel. Een hoek laten zetten
die over de kokerbalk heen valt (dus het verticale
deel waar de hendel van de hoogteregelaar zit en
het horizontale deel naar de deur toe). Daar moeten dus op diverse plekken gaten in komen (o.a.

voor die hendel). Omdat we ervan uit zijn gegaan
dat de SM sterker is dan de DS aan de achterkant
en we toch geen aansluiting kunnen maken naar
de balk aan de zijkant in de kofferbak, hebben we
besloten het hoekeind aan te laten sluiten tegen de
verticale plaat onder de achterbank. Op een aantal
punten worden de hoekeinden over de kokerbalk
met elkaar verbonden. Dit gebeurt onder andere
door een plaat die tegen de verticale plaat onder
de achterbank zit aan de kokerbalk vast te lassen.
We maken zo een stevige rechthoek die moeilijk
tordeert omdat er meerdere dwarsverbanden in
zitten. Ook wordt de rechthoek als het ware in
twee delen verdeeld door een versteviging onder
het middenconsole. Omdat het frame op blokken
staat, kunnen we (voor zover mogelijk met dak) in
de auto een springoefening houden om de eerste
resultaten van ons werk te bewonderen. Of meer
te bevoelen. En we zijn tevreden.
Blijven verstevigen
Dan de raamstijlen verstevigen. Ervaring met de DS
cabriolet heeft geleerd dat dat eerst moet, anders
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trekt de stijl krom en sluit het raam (of zelfs de hele
deur) niet meer. Dan de stijl waar de sluiting van de
deur aan zit. Hier alleen wat kleine verstevigingen
aan de onderzijde omdat het scherm eraan vast
zit. Het scherm wordt weer opgevangen door de
bak waar de kap straks invalt, deze bak komt aan
het scherm vast te zitten. Als laatste nog een aantal
verstevigingen tussen de bodem van de bank en de
rugleuning van de bank. Daar is niet veel mogelijkheid toe omdat het luik naar de kofferbak er zit.
Dan is het eindelijk tijd om het dak eraf te halen.
Het cabrio-gevoel begint steeds meer op te spelen,
het gevoel is dat het vanaf nu alleen maar leuker
wordt. Voorzichtig de stijlen los slijpen en goed
opletten of er spanning op staat. Daarna ook het
dak bij de voorruit los zagen. Niet vlak bij de ruit
maar een beetje terug want het nieuwe dak valt er
straks bovenop. Zo, nu lijkt het in ieder geval al een
cabriolet, weer een mijlpaal bereikt.

Dak eraf, nieuw dak erop
De volgende fase is de constructie voor het mechanisme van de kap. Het cabrioletdak moet naast de
achterbank gaan scharnieren, en opvouwen achter
de achterbank in een bak. Als het ware op de hoedenplank (die dus een centimeter of 10 lager moet).
De bak en het punt waar de scharnieren aan bevestigd gaan worden, moeten er nog in gelast worden.
We beginnen met een verticale plaat evenwijdig
aan het achterscherm en een hier loodrecht op, die
weer aan het scherm vast komt. Beide worden aan
het schuine vlak (de “rugleuning” van de bank)
vastgezet, wat weer stevigheid geeft. Vanuit deze
constructie groeit de bak verder naar achteren.
Zoals gezegd, wordt de hoedenplank verlaagd en
krijgt aan de achterkant een opstaande kant. Aan
deze opstaande kant wordt weer een goot gemaakt
zodat het water dat straks van de kap afloopt, netjes
afgevoerd wordt. Hoe ver naar achteren kan die

‘We hebben weer een dipje, om niet te zeggen een
Grand Canyon.’
58 SublieM 50 - December 2005

Project Aiglon - deel 2
bak eigenlijk komen? Aan de ene kant hangt dat
natuurlijk af van het mechanisme van de kap, maar
aan de andere kant natuurlijk ook van de verhoudingen van de auto. Daar heeft meneer Chapron al
veel eerder over nagedacht. Gelukkig kunnen wij
van de heer Van der Laan Sr een originele kofferdeksel van Chapron lenen om de maatvoering te laten
kloppen. Dan blijft er trouwens maar een verd…
klein bakkie over, gaat dat wel goed?
Afbreken?? We willen in ieder geval niet de rugleuning verder rechtop zetten. Dus dit is het, meer
krijgen we niet. Dat moet goed zijn. We zullen dus
een mechaniek van de kap moeten maken wat daar
in past.
Achterramen?? Voorlopig gaan we eerst naar “voren”. De dakrand die boven de voorruit is blijven
zitten, moet afgewerkt worden om de kap er bovenop te leggen. Bovendien moet de dunne plaat
genoeg stevigheid krijgen om er een sluiting voor
het dak op vast te zetten. En bovendien moet het dak
lekdicht zijn als het erop ligt en we 150 km/u rijden.
Dus weer het nodige denk- en puzzelwerk.
Niet weer!!!!
Terwijl we daarmee bezig zijn komt er bezoek. Bezoek dat nieuwsgierig is naar de vorderingen van
de cabriolet. Tijdens de babbel werken we door en
leunt het bezoek op de kofferbak van de cabriolet,
lekker ontspannen en makkelijk. Totdat we ineens
de stijl waar de deursluiting in zit, zien bewegen.

Na een betere controle blijkt het achterscherm de
stijl naar achteren te trekken als je op de “kont”
gaat hangen. De SM blijkt minder sterk dan we
dachten. De ruimte tussen de achterwielophanging
en de achterbank geeft veel minder stevigheid dan
gedacht en het scherm trekt zo veel harder aan de
stijl dan gedacht. We hebben weer een dipje, om
niet te zeggen een Grand Canyon.
Leuk, extra werk…
Na een paar slapeloze nachten en na een paar
late avonden waarbij we proberen de oorzaak en
het werkelijke draaipunt van dit probleem terug
te vinden hebben we de oplossing. Het hoekeind
moet verder doorlopen, onder de bank tot helemaal
achteraan, zeg maar tot de rugleuning van de bank.
Dat betekent onder de bak door waar het scharnierpunt van de kap aan komt. Bovendien moeten we
een schuine balk neerzetten van de (deur)stijl naar
het hoogste punt van de rugleuning of eigenlijk
het binnenscherm dat daar vlak achter zit. Dan
vangen we de beweging op en voeren hem af naar
de kokerbalk. Dit kan wel maar de bak waar het
scharnierpunt aan zit, zit in de weg. Kortom we zijn
uit de dip maar wel diep in het extra werk. Maar
we bekijken het positief, we hebben een oplossing.
Een oplossing die ook nog de mogelijkheid geeft
om later weer bij de achterramen te komen en om
erachter de bekleding weg te werken.
Wordt vervolgd...
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BBQ in Benth
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uizen
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Eten bij Dokter Arjo en
boer Willem
Door Leny Warmerdam
Terug van weggeweest, barbecuen bij boer Willem, daar waar Arjo al z’n SM’s verzaagd. Dat is gewoon gezellig eten
en drinken…
Heerlijk ontspannen zit ik
achter de computer. Gisteren
ben ik naar een meeting van
de SM club geweest. Wat een
genot! Puur natuur! Ach, ik
had alleen de verkeerde kleren aan. Mijn broekspijpen
waren te wijd en te lang voor
het hoge gras. De gesprekken
die gevoerd werden, waren
zo ontspannend. Niks geen
gepraat over omzetcijfers,
mooie huizen, slechte relaties
of – nog erger – scheidingen.
Nee, er werd over slechts één
merk auto gesproken, één die
bij iedereen gebreken heeft.
Bij de een roest ‘ie, bij de ander start ‘ie niet, bij weer een
ander is het binnenwerk verrot of ze laten je gewoon met
pech staan. En toch houdt
iedereen van zijn auto en zou
er nooit van willen scheiden.
Onbegrijpelijk.
Daarom waren wij ook uitgenodigd bij dokter Arjo en boer Willem in Benthuizen, voor een barbecue, om
het SM-leed een beetje te verzachten. Bij aankomst werden we ontvangen met koffie en liet de dokter ons
vol trots zijn operatiekindje zien, dat hij op de kop getikt had in Zeeland. Een zelf ontworpen cabrio stond
te glanzen op het erf en daar omheen SM’s van diverse pluimage. Op z’n Frans hebben we vervolgens
gebarbecued aan houten tafels, op plastic klapstoeltjes, in hoog gras. Heerlijk.
Straks ga ik op de koffie bij mijn moeder van 84 en zij zal vast weer geshockeerd reageren als ik vertel dat ik
gisteren met manlief Cock naar de SM club geweest ben. Zij heeft liever niet dat ik dat in het openbaar zeg.
Waarschijnlijk heeft ze ook in de gaten dat ik altijd de verkeerde kleren naar deze bijeenkomsten aantrek.
Voortaan kom ik gewoon in spijkerbroek…
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Stille drooM
Door Robert Landman

Het verlangen naar een SM kan al heel vroeg beginnen, jaren lang in uw bovenkamer woekeren en dan
ineens… besluit u een SM te kopen. Robert Landman
doet verslag.
Zeven jaar was ik. Toen kreeg ik, naast de toen al
omvangrijke verzameling Matchboxjes, een nummer 51, de Citroën SM. In wijnrood, een prachtig
autootje. Groot was mijn verbazing dan ook dat een
vriendje (Kees-Tjerk, zijn vader had een BMW gara-

ge) een nog grotere SM had, ook wijnrood, maar dan
nu luisterend naar de naam Corgi, “whizz-wheels”.
Op de bodem stond zo mooi “SM”. Dit logo werd
veel nagetekend, evenals de auto zelf. Zowel KeesTjerk als ikzelf hadden er nog nooit een in het echt
gezien, maar wat later wisten we dat “Cruijff er een
had”. Die poster hadden we namelijk wèl.
Sinds die vroege jaren ‘70 bleef de SM mijn droomauto. Ik weet niet of dit ook het geval was bij KeesTjerk, ik heb hem helaas na de lagere school niet
meer gezien. Naarmate de jaren vorderden, bleef
de SM de absolute droomauto, maar kwamen er
andere interesses op... De auto raakte in de vergetelheid, bij iedereen, en terugkijkend denk ik dat in de
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jaren ‘80 veel SM’s zijn verdwenen, en dat ze voor
een prikkie te koop waren.
De SM was immers een auto met slechte reputatie,
het hebben van een klassieker was nog geen gemeengoed en er was nog geen internet, kopen in het
buitenland was een hachelijk en moeilijk avontuur...
Hoe wist je in vredesnaam wie wat te koop aanbood
met enkel kleine advertenties in lokale bladen?
Toch was een Italiaans lokaal advertentieblad, zo
rond 1999, (ja zelfs toen internet al heel gewoon
was!) uiteindelijk voor mij de reden voor aankoop
van een Italiaanse SM. Ik reis voor mijn werk over
de gehele wereld en op een dag maakte een collega mij attent op een witte SM die te koop stond
in een advertentieblad: voor zo’n 11 miljoen lire
(ongeveer 5.000 euro). Complete auto, motor en
bak gereviseerd, etc. Ik heb de man opgebeld, de
auto was er nog en als ik wilde kon ik wel “een
proefrit in het park maken”. Ik begreep dat laatste
met mijn beperkte Italiaans niet helemaal maar
toen ik uiteindelijk aangekomen was in een klein
plaatsje vlakbij Venetië en vriendelijk werd ontvangen door de lokale “monte” op zijn deels vervallen
landgoed, begreep ik ook de betekenis van “park”.
Dit was zijn landgoed en ik kon proefrijden tussen
de wijnstruiken!
Mijn droom werd eindelijk waarheid. Voor het
eerst achter het stuur in een witte SM, met rode
stoffen bekleding. De auto reed goed maar de
carroserie en het interieur hadden wel aandacht
nodig. Hmm, twijfel... Voor het eerst een SM kopen
in matige staat, helemaal in Italië (hoe krijg ik dat
ding in Nederland?!), ik was nog niet overtuigd.
Doch toen de nog steeds vriendelijke eigenaar mij
opmerkzaam maakte dat hij ook nog een schuur
vol “ricambi” – reserve onderdelen – had, was mijn
interesse er voor de volle 100%. Ik heb uiteindelijk
de auto tezamen met een berg onderdelen gekocht
voor 11 miljoen...
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‘Mijn droom werd eindelijk waarheid. Voor het eerst achter
het stuur in een witte SM, met rode stoffen bekleding.’
Een paar weken later, na een snelle en leuke retourtrip naar Italië, de auto en onderdelen opgehaald en langzaam maar zeker de SM klaargemaakt
voor de RDW-keuring. Uiteindelijk moest er meer
aan gebeuren dan verwacht maar gelukkig bood
de voorraad onderdelen in de meeste gevallen de
oplossing.
De Maserati-motor liep absoluut zeer goed en de
aandacht was dan ook meer nodig in de richting
van de omliggende slijtage aan onderdelen en cosmetische delen. Ik heb het
hydraulisch systeem, uitlaat, koplampen en zelfs
het hele interieur van de
auto vervangen. Dit was
echt een super ervaring,
je leert de auto volledig
kennen en als dank voor
de gedane moeite keurt
de RDW hem nog in een
keer goed!
Het enige wat ik nog niet
had gedaan was de auto
opnieuw laten spuiten.
De lak was niet overal
even goed, en het was voor mij op dat moment
belangrijker de auto goedgekeurd en compleet te
krijgen, spuiten moest maar even wachten...
Uiteindelijk heb ik dit nooit mogen meemaken. Toen
ik de “witte” al een paar maanden had, maakte een
vriend mij attent op een Nederlandse SM die al
minstens 15 jaar opgeslagen stond. Het avontuur
lokte opnieuw! Nu betrof het een SM uit ’71 onder
een dikke laag stof waar vaag de kleur Bleu Platine
onder te herkennen was en met – en dit was een
hartenwens – origineel bruin en smetteloos leer.
De reeds gepensioneerde eigenaar had de auto in
’77 gekocht van een arts uit Marseille, er een paar
jaar mee gereden en haar daarna opgeslagen. Na dat
hij mij met vuur en vlam de historie van de auto en
die van hemzelf had verteld, werden we het bij een

fles wijn eens over de prijs en “gunde” hij mij deze
slapende schoonheid mee te nemen.
De “witte” heb ik verkocht aan een nieuw clublid,
en de opbrengst hiervan was bijzonder hard nodig
voor de restauratie van de blauwe schone. Want zo
goed als het blok was van de witte Italiaan, zo slecht
was het van mijn blauwe slaper. Dat de motor al
zo’n 15 jaar niet meer had gelopen, was niet eens het
grootste probleem, alles zat “los” en na het reinigen
van carburateurs en vervangen van motorolie en de
vernieuwing van de ontsteking (wat een ellende
die dubbele punten) door
een electronische unit,
liep de motor.
Maar, hij liep lang niet zo
mooi als mijn eerste auto,
het stationair was niet af
te stellen en bovendien
liep hij warm, ondanks
een schoon koelsysteem.
Het ergste van alles was
dat er een onprettige
“klop” in zat die er absoluut niet in hoorde. Na
zo ongeveer overal advies te hebben ingewonnen,
compressietests te hebben uitgevoerd en experts
te hebben laten luisteren naar de motor, is besloten
beide cilinderkoppen te laten reviseren en te laten
voorzien van nieuwe kleppen etc.
Ook een erg leuke klus(!). Een motor uit elkaar halen
die al 30 jaar in elkaar zit maar alles is uiteindelijk
gelukt. Koppen gereviseerd en toen kwam, tijdens
montage het werkelijke mankement aan het licht...,
cilinderwand nummer 6 was beschadigd aan de
onderzijde, er was een soort brokje uit en dit zorgde
voor overdruk in het carter, en dus lekkage langs
de cilinder. Balen!
Ik heb toen besloten de motor toch maar weer te
monteren en de gebreken maar eventjes voor lief te
nemen en me te concentreren op al die andere zaken
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die nog moesten worden gedaan, want ondanks dat
deze SM eigenlijk als nieuw leek, was er nog wel
erg veel te doen om hem ook daadwerkelijk in die
nieuwstaat terug te brengen.
Ik heb uiteindelijk zo’n beetje alle kritische delen
vervangen, koppeling, een radiateur met extra
capaciteit (en betere schakelaar!), de olieslangen,
nieuwe koplampen, vijf nieuwe bollen, remmen,
leidingen, rubbers, etc., etc. Hierna heeft de auto een
cosmetische “make-over” gehad. Mijn spuiter heeft
absoluut topklassewerk afgeleverd en de SM weer
haar originele Bleu Platine teruggegeven, en nadat
al het RVS weer op de auto gemonteerd was, stond
daar inderdaad een weer hemelsblauwe schoonheid
te pronken! Maar zoals u hierboven heeft kunnen
lezen; het project was nog niet klaar.
Ondanks dat ik mezelf bleef wijsmaken dat het blok
toch best wel goed liep, waren daar de verlangens
naar het rijden in die witte Italiaan, wat maar weer
bewijst dat er maar één goede SM is en dat is een SM
die dan ook VOLLEDIG onder handen is genomen.
De keuze was dan ook om óf alles zo te laten, óf het
blok alsnog volledig te reviseren óf een uitruil te
doen met een reeds gereviseerd motorblok.
Ik heb uiteindelijk besloten voor het laatste. Via
internet ben ik met een meneer uit Apeldoorn in
contact gekomen die een volledig gereviseerd C-114
blok aanbood met papieren. Het blok bleek te zijn
gereviseerd door garage Slenters (jawel, die meneer
Slenters!) en de koop was snel rond. De ombouw
van het blok nam uiteraard tijd in beslag maar bood
gelijk mogelijkheid tot grote schoonmaak van de
motorruimte. Toen alles klaar was en elk boutje
weer op zijn plaats zat, starten en lopen!
Kijk, en dan opeens weet je het.. Zo was de ervaring
van die arts uit Marseille toen hij zijn nieuwe SM
bij de dealer ophaalde! Ik rij nu al bijna vier jaar
probleemloos in mijn blauwe SM. Ik zorg uiteraard
goed voor haar en ze krijgt nog steeds op haar leeftijd alle aandacht van haar medeweggebruikers. En
eenmaal thuis staat daar in de vitrine mijn Matchbox
Superfast nummer 51, nog net zo mooi als toen ik
haar kreeg...
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1,

2, 3, KLAAR!

Door Joris Bogaard
Als we het hebben over een van de meest brak ontworpen
en geproduceerde onderdelen van de SM dan staat de
ontsteking met stip op 1(23). Hoe zit dat?
De Maserati-motor geleverd in de SM is van het
odd-firing type. Dat betekent dat de hoekverdraaiing die de krukas maakt tussen twee opeenvolgende
vonken niet constant is. Om de 360 graden vol te
maken, zou je elke 60 graden een vonk kunnen geven. Maserati heeft echter, om ruimte te besparen,
twee zuigers op een krukaslager gezet zodat de
hoek kleiner wordt (45 graden). Om de 360 graden
vol te krijgen, moet je 75 graden wachten alvorens er
weer twee vonken plaatsvinden met een tussenpose
van 45 graden, enz.
Er ontstond toen meteen weer een probleem: de
ouderwetse Ducellier-bobine had aan 40 graden niet
genoeg ‘tijd’ om zich op hogere toeren op te laden
en kon niet goed vonken. De Fransen bedachten
dat je dan met twee bobines wel klaar zou zijn...
Twee bobines hebben allebei een contactpunt nodig en allebei een condensator en om het geheel in
een verdelerkap te krijgen, krijg je het ons bekende
gedrocht van een rotor en kap!!
Die twee contactpunten werden boven elkaar in een
soort plastic cassette geproduceerd. Het geheel was
alleen af te stellen door de cassette uit te bouwen, te
stellen, te monteren en te meten. Het geheel weer
inbouwen, enz. tot hij goed liep. Door het nooit
helemaal gelijk staan van de puntjes kreeg je looptijdverschillen tussen de twee bobines. Ook waren
de twee bobines niet precies gelijk wat weer meer
onrust in het lopen veroorzaakte... Later kwam daar
voor de injectie-versies nog een tweede cassette met
twee contactpunten bij om de injectie te sturen! Deze
was geproduceerd door Bosch en ging iets langer
mee dan de Franse set.
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Naarmate de techniek verbeterde, is er door een
aantal mensen ontstekingen ontwikkeld op basis
van elektronische varianten uit de XM, bepaalde
Fords, Chevrolets, enz. Deze ontstekingen gebruikten allemaal een veel goedkopere Bosch-verdelerkap en rotor en maar één bobine. Bij de meeste
typen moest de SM-verdeler omgebouwd worden
om een werkende set te krijgen. Die ene bobine deed
nu al het werk en verwerkte zes vonken per rondje
in plaats van drie bij de dubbele bobine-variant uit
de originele setting. Maar, ‘ieder voordeel hep se
nadeel’, zou Johan zeggen: de toerenteller uit de
SM verwacht drie pulsen per rondje! De verschillende varianten lossen dit probleem op door of
een ingewikkelde elektronische schakeling toe te
voegen of door een weerstand in de toerenteller te
solderen (...).
Ook kwam er een SM-variant van de Luminition
elektronische ontsteking op de markt. Deze variant
maakt gebruik van de originele twee-bobine-variant
en is veruit de simpelste om terug naar origineel te
bouwen bij problemen. Haal de Lumi weg, monteer
de punten en sluit de originele draden aan. Ook had
de Lumi het ‘toerentellerprobleem’ niet doordat er
nog steeds twee bobines gebruikt werden. Wel zat
je nog met die heel erg duur geworden verdelerkap
en rotor, de looptijdverschillen en de oude versleten
verdeler...
Alle nieuwe varianten gebruiken nog steeds de
Bosch injectiepunten onder in de verdeler... zeg maar
het meest vervuilende deel van de verdelerunit, met
de gevolgen van dien. Deze punten zijn inmiddels
ook zeldzaam en aardig duur geworden.
Behalve de contactpunten en rotor zit er in de verdeler nog een derde systeem: het vervroegingmechanisme. De ontsteking moet, naar mate het toerental
toeneemt, steeds vroeger in de tijd plaatsvinden.

Van oudsher werd dat geregeld door gewichtjes
die afhankelijk van het toerental verder uitzwaaien
tegen de kracht van twee veertjes in en zo de plaat
waar de puntjes op zitten, verdraaien. Dit mechanisme is, tenzij goed geolied, erg gevoelig voor slijtage
en haperingen. Soms blijft de ontsteking hangen op
de hoge toerensetting en soms vervroegt hij niet. In
beide gevallen loopt de auto niet goed over het hele
toerentalgebied. Alle nieuwe varianten gebruiken
OOK nog steeds dit systeem...
Maar er gloort licht aan het einde van de tunnel en
dan bedoel ik niet de aanstormende intercity: 123
ignition.
Twee (Nederlandse) techneuten waren alweer
een tijd terug op het idee gekomen, en hebben dat
ook verwezenlijkt, om een volledig elektronische
ontsteking te maken voor de Deux Chevaux. Dat
lukte en de Morris Mini en de DS volgden. Alweer

Voor de 1-2-3 operatie...

een jaar terug heb ik de heren eens gesproken en
verzocht om ook een variant te maken voor de SM.
In eerste instantie vond men de markt te klein maar
het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De heren
hebben Citroën-bloed... Ze hebben inmiddels ook
een hybride eend gemaakt!
De 123 SM is nu een feit! Alle bovengenoemde problemen zijn hiermee verleden tijd! Ondergetekende
mocht als proefpersoon optreden. Een aantal weken
geleden hebben we mijn Luminition-systeem inclusief verdelerunit en bobines uit de SM geschroefd
en de 123 en een high power coil erin gebouwd. Na
een aantal proefrondes en de setting van de injectiecomputer weer in de “factory default” stand loopt
mijn geïnjecteerde dame nu beter dan ooit! De motor
loopt als ze koud is mooier rond en warm reageert
ze sneller op gas geven. Stationair staat de motor
om ‘aan’ te blijven niet meer te rijk en blijft daardoor
veel mooier stationair draaien.
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Het ontstekingstijdstip wordt elektronisch bepaald
en aangepast aan het toerental door uit een geheugen exact de bij dit toerental horende vervroeging
uit te lezen. De tijd tussen twee vonken wordt door
twee microprocessoren gemiddeld en constant gehouden. Er zijn speciale uitgangen gecreëerd voor
de toerenteller en voor de injectie. Voor de injectiemodellen is een vacuümaansluiting aanwezig om
het toerental beneden een bepaald aantal toeren
per minuut naar de voorgeschreven twee graden
voorontsteking te brengen. De 123 maakt gebruik
van een standaard Bosch-verdelerkap en rotor: makkelijk verkrijgbaar voor een schijntje in vergelijking
met de originele rotor en kap.
De voordelen op een rijtje:
- Simpel te installeren zonder onomkeerbare aanpassingen
- Je oude systeem blijft bruikbaar
- Goedkope Bosch-rotor en verdelerkap: rond de 15
euro per stuk
- Geen contactpunten meer, ook niet die moeilijk te
krijgen dure exemplaren voor de injectie
- Geen toerentelleraanpassingen
- Geen bewegende delen die kunnen slijten of vervuilen, dus de vervroeging is veel accurater
- Altijd een sterke vonk tot een accuspanning van
negen volt
- In het lage toerengebied een sterkere vonk voor
prestatieverbeteringen bij stationair onder belasting
(airco)
- Een unit voor alle motortypen: 2.7 carb, 2.7 i.e., 3.0
carb en 3.0 automaat
- Uniek power output balancing tussen bougies: dus
mooiere, rustigere loop
- Nooit meer contactpunten stellen want de 123 SM
kan niet verlopen!
Nadelen:
- Het systeem is verre van ‘origineel Citroën’.
- De verdelerkap is oranje!
Het systeem is te koop via de reguliere kanalen
(prijs 490 euro – wijzigingen voorbehouden) en
wordt geleverd inclusief de bobine, verdeler, rotor
en kap en een duidelijke handleiding voor montage
en instellingen.
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CitroMobile 2005
Met dank aan: Citroën-dealer Noordergraaf voor de
standmaterialen, Harrie Brunklaus voor het tv-scherm,
Harry Meek & partner voor hun diensten omtrent de
organisatie en Dick Waterreus en Arjo de Jong voor het
ter beschikking stellen van hun auto. En verder natuurlijk iedereen die geholpen heeft met het opbouwen en
afbreken van de stand...
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CitroMobile
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DS maar toch SM
Door Rens Wolters

Met z’n allen naar Parijs voor 50 jaar DS. De eerste
vraag die rijst is natuurlijk waarom dit verhaal in
uw SM clubblad? Hiervoor is een aantal redenen. De
eerste wordt eigenlijk al ingegeven door wie “met
z’n allen” dan is. Met z’n allen is eigenlijk allemaal
leden (of ex-leden) van de SM club dus we kunnen
met een gerust hart stellen dat er genoeg mensen
zijn die zowel in de SM als in DS geïnteresseerd
zijn. Maar bovendien blijkt dat het evenement ook
genoeg SM laat zien.
Kortom, een kort artikel over een weekend waar
we bladzijden vol van kunnen schrijven. Maar dan
zou het weer een beetje teveel DS worden denk
ik. Want DS’en waren er. Alleen al voor de rit van
Avenue Foch over de Place de L’Etoile (rondom de
Arc de Triomphe) naar de Eiffeltoren 1.700 stuks.

Maar in St. Quentin-en-Yvelines waar het evenement
zich een aantal dagen afspeelde, was dat nog maar
de helft.
Auto’s van allerlei pluimage. En ik kan alleen maar
een paar opvallende noemen en dan met name die
auto’s die niet zoveel in het nieuws geweest zijn. De
Australische DS met “Kangaroobar”, (hebben ze
daar geen Bulls?) of de Zuid-Afrikaan, Fin, of zelfs
heel veel cabriolets wil ik niet apart beschrijven.
Er waren zelfs zoveel DS cabriolets dat je je bijna
afvraagt of het nog wel bijzonder is.
Ik noem dus willekeurig wat mij is bijgebleven. De
heer Ginioux, in de SM-wereld bekend als eigenaar
van een blauwe SM cabriolet, liet een “nieuwe” DS
zien. Deze DS is in Zwitserland gerestaureerd en in
nieuwstaat gebracht. Maar ook een DS voorzien van
“Bling” (of iets dergelijks). Een vleugel achterop,
lichtmetalen velgen en vooral veel beeld en geluid.
Onder de motorkap voorzien duimdikke kabels de
geluids- en beeldinstallatie van stroom. Toen we
aankwamen stond op het terrein voor de auto’s die
meereden met de parade over Place de l’Etoile een
SM. Die heb ik tijdens de parade niet meer gezien
(en als ik eerlijk ben: terecht).
De vierdeurs DS cabriolet uitgerust met een SMmotor met halfautomatische versnellingsbak van
de DS stond ook met de motorkap open. Deze auto
was op het DS-evenement in Alphen a/d Rijn en
op CitroMobile ook aanwezig. Dat is een hele klus
geweest, het is zo vol dat de tunnel die in de DS zit,
verbreedt moest worden om de SM-motor erin te
plaatsen. Toen was de beenruimte te krap en moest
het eigenlijk wel een halfautomaat worden want de
ruimte voor het derde pedaal was ingenomen door
de motor. Dus op het “Jubilée du cinquantenaire”
zelf was heel veel te zien en zelfs veel SM.
Maar ook in de rest van Parijs waren nog heel veel
leuke dingen te zien. Voor het beursgebouw waar
ieder jaar de RétroMobile gehouden wordt stonden
zes C6’en om de “invitées” van de beurs te vervoe-
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ren. Ik heb daar voor het eerst de C6 (HDi) zien
rijden, of misschien moet ik zeggen glijden of zoeven. Ik weet niet hoe je dat beschrijft maar het was
indrukwekkend. Eigenlijk bedoelde ik dat trouwens
niet. Hier staat een presentatie waar de C6 naast de
DS Préfecture staat in een gesloten rechthoek met
overal spiegels. In die spiegels zijn alleen een aantal
kijkgaten gemaakt. Het geeft het effect van heel veel
auto’s maar feitelijk staan er maar twee.
In het “Cité de Science” was de DS tentoonstelling
die indertijd door President Chirac geopend is. Hier
stond een auto die ik wel kende maar waarvan ik
niet wist hoe het zat. Het is de oranje DS Rally van
Bjørn Waldegaard. Ik had altijd gehoord dat dit een
DS met SM-motor is maar het blijkt andersom te zijn.
Theo van der Laan jr was “met z’n allen” mee en liet
mij zien dat het eigenlijk een SM is die verkleed is
als DS. Voor mij was dat nieuw en verbazend, zeker
omdat deze auto al in 1972 derde werd in een rally.
In dat jaar reed Bjørn Waldegaard in Chamonix de
rally uit op drie wielen nadat een wiel afbrak. Een
echte Citroën prestatie dus.
Op zondag hebben wij de parade over de Place
de L’étoile bekeken vanaf de Arc de Triomphe in
plaats van mee te rijden in de stoet. Dat was geen
makkelijke keus: de keuze tussen veel wachten en
dan stapvoets in een lange rij rijden tussen het soms
applaudisserende publiek of het hele schouwspel
onder je door te zien trekken en dan (na een eindje
rennen) te zien aankomen bij de Arc de Triomphe.
Het werd het laatste en ik moet zeggen, we hebben er geen spijt van dat we hebben toegekeken
in plaats van meegedaan. Het was een schitterend
schouwspel, al dat moois. Op de foto naar beneden
ziet u de rode vierdeurs cabriolet met SM-motor.
Het was dus extreem veel DS maar toch met SM.
Op de site www.wolters.isdit.com kunt u nog veel
meer foto’s bewonderen.
Het werd dus een gevarieerd weekend in Parijs.
Schitterend om erbij te zijn, hoe 50 jaar DS gevierd
wordt door al die enthousiaste mensen. Ik denk dat
het voor onze ontbijttafel lastig wordt het 100-jarig
evenement weer met z’n allen bij te wonen. Zo niet
voor Xavier, hij vierde zijn 15e verjaardag tijdens
de Jubilée.
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Internationale meeting in Beaune
Frankrijk, 14-16 mei 2005
Door Peter Snoeker
Met zo’n 140 SM’s, zo’n 300 mensen bij elkaar komen,
dat is prachtig, en zeker als het in zo’n gezegende streek
als de Bourgogne gebeurt. Het was dan ook een spektakel dat ik bepaald nog niet vergeten ben, al zijn er
sedertdien een aantal maanden voorbij gegaan. En met
zo’n 10 Nederlandse equipes was het aan onze tafel gedurig heel gezellig. Was het dan alleen maar een kwestie
van veel tafelen? Nou nee, al ligt daar in de door onze
Franse vrienden georganiseerde meetings toch bepaald
de nadruk op.
Maar bij het begin beginnend: het begon op een
kletsnatte zaterdagochtend bij het Chateau de
Sully, een plek van heerlijke wijn en een roemruchte
historie. Maar het was er in mijn beleving vooral
koud en nat en het Chateau is in niet al te beste
staat. Nu hebben wij niet de woonvertrekken van
de huidige Hertogin van Magenta mogen bezichtigen en wellicht dat de luxe daar groot is
en het comfort aanzienlijk, maar
dat laatste geldt niet voor wat
ons wel onder ogen kwam.
Magenta, Magenta? Is dat niet
een bloedrode kleur? Jawel, en
de naamgever is de Hertog van
Magenta die eerst maarschalk
was. Bloedrood, letterlijk. Ahum,
achter de troepen gestaan, mijnheer de maarschalk?

hotels naar het klapstuk van de zaterdag rijden,
Clos de Vougeot, een mega-naam in wijnland. Wij
zouden daar eten. Op de hotels was wat bezuinigd,
ongetwijfeld om te proberen de prijs van deelname
niet te hoog te laten worden. Maar eten op prestigieuze locaties met kostbaar entertainment erbij,
omkranst door fraaie Bourgogne-wijnen, had toch
tot een stevige prijs geleid. Een trend waarvan ik
hoop dat onze Duitse vrienden, die in het eerste
weekend van juni 2006 de internationale meeting
organiseren, die weten te doorbreken.
Wat daar nu ook van zij, die zaterdagavond was
inderdaad magisch. Het eten was subliem, de wijn
verrukkelijk en het door de Cadets de Bourgogne geboden spektakel van prachtige door dit mannenkoor
fabuleus uitgevoerde
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Terug naar het klimaat: u begrijpt
dat alle aanwezigen voor of na de
lunch een bezoekje hebben gebracht
aan het
winkeltje waar ook wijn geproefd kon worden. En
ik weet zeker dat ik niet de enige ben geweest die
wat verwarmende flessen in de achterbak van de
SM heeft gestopt. Geen betere plek denkbaar, zou ik
zeggen, voor vervoer dan natuurlijk. Men kon dan
vervolgens ’s middags in de Bourgogne rondrijden:
vanaf 18.30 uur zouden bussen vanaf de meeting78 SublieM 50 - December 2005

liederen, was magnifiek. Omdat de werkpaarden van de Franse club die de
meeting werkelijk hadden georganiseerd,
de heer Duchat en de heer Navelot, best wat meer
aandacht en waardering mochten krijgen, heb ik,
toen later op die avond het moment gekomen was
waarop de diverse voorzitters de goegemeente toespreken, het voortouw nemend uit uw aller naam
juist die twee heren in het zonnetje gezet en hen de
traditionele cadeautjes gegeven in plaats van het
een gezelschapsspel tussen de heren voorzitters te
laten zijn. Later bleek hoezeer dat op waarde werd

geschat, niet alleen door beide heren, maar door alle
aanwezigen. Ik ben die avond en de volgende dag
herhaaldelijk aangeklampt door diverse mensen
met de woorden dat dit een perfecte Nederlandse
geste was geweest. En laat gezegd zijn, de stemming
die ’s ochtends al uitstekend was geweest, was die
avond bij alle aanwezigen subliem; hoewel de ene
landsaard zich wat minder uitgelaten uit dan de
ander, was door de vele glunderende gezichten
duidelijk hoezeer hier werd genoten.
Aan het einde van deze perfecte avond dan terug
met bussen naar de hotels in Beaune.
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Zondagochtend kende geen programma, om 12.00
uur was er een lichte lunch en vanaf 18.15 uur was
er een privé-rondleiding door de bekende
Hospices de Beaune, het bekende
en fraaie ziekenhuis uit
1452. En het
was

5

termate ferme wandeling gemaakt, zeg maar rustig
trektocht, in de buurt van Beaune, al waar wij Jaques
Hackenberg bij zijn cabriolet tegenkwamen op de
zonovergoten parkeerplaats van een kasteel wat
Marguerite aan het bezichtigen was. Na wat woorden met een opzichtster omdat hun honden niet
binnen mochten. En zo bleek aan de tafel wel meer
van de spreekwoordelijke Nederlandse eigenzinnigheid om het programma zo plezierig mogelijk in te
vullen. Op maandagochtend 16 mei jl. was er dan
nog een bezoek aan de abdij van Citeaux gepland
(helaas na de revolutie to- taal te gronde geraakt)
en een afsluitende korte lunch in het
Chateau de Saulon-laRue. Maar daar kan
deze correspondent
u niets over vertellen want ik moest
die maandagochtend de thuisreis
aanvaarden.

m a a r
goed dat SM-bezitters, van welke nationaliteit ook, elkaar helpen want de twee
gidsen waren andere talen dan het Frans niet
buitengewoon machtig en dan is het plezierig als
er wordt gesouffleerd of “ondertiteld” door een
mededeelnemer.

Al met al met
vele plezierige mensen, een
uitermate genoeglijke samenkomst in een prachtige streek
van Frankrijk. Intussen had het programma
zich kunnen onderscheiden door iets meer oorspronkelijke onderdelen, een constante is in ieder
geval dat goed is dat elke club op de internationale
meeting z’n eigen nationale cultuur tentoonspreidt
en daar was dit een heerlijk Frans staaltje van. De
meeting in Berlijn kent vast op een aantal punten
wat meer onverwachte elementen: komt u daar mee
feestvieren?

Mentaal liepen wij ons uiteraard allemaal voor te
bereiden op het diner van de avond. Een culinair
en vinologisch verantwoord evenement, vanaf de
Hospices “binnendoor”-lopend naar het diner in
het Bastion. Daar werden enkelen, waaronder uw
voorzitter, zelfs nog tot grumeur van Santenay
geslagen, waardoor ik nu deel uitmaak van een
broederschap van wijnboeren in Santenay. Een
buitengewoon leuke avond waarbij de Nederlandse
tafel zich niet onbetuigd liet in joligheid. En enige
trek was er vast en zeker; mijn vriendin Judith en
ik hadden ’s ochtends gedurende drie uur een uiSublieM 50 - December 2005 79

Nieuwe leden in de spotlight
Een groot aantal leden dit keer, maar dat is gezien de
verschijningsfrequentie van SublieM dit jaar natuurlijk
ook niet gek. Wij hebben alle nieuwe leden gevraagd
zichzelf voor te stellen in SublieM waarbij we natuurlijk
het meest geïnteresseerd zijn in het hoe en waarom van
onze gedeelde passie.
Michel van Gompel, zijn vader Jan is al jaren lid,
bestiert samen met zijn vader Garage Van Gompel
in Eindhoven. Ze hebben twee SM’s waarvan een
in zeer goede conditie. Michel is overigens al zeer
bekend met de club – ook al was hij nog geen lid
– en heeft samen met oud penningmeester JanTjerk Eelkema de organisatie van het Maseratievenement voor zijn rekening genomen. Niet zo
gek overigens want Michel kent als Ferrari-gek
de omgeving van de Maserati-fabriek op z’n
duimpje.
Jankees Lampe uit Amsterdam, bezit een Franse
Gris Nacré uit 1972; Harry Kuijer uit Sappemeer
met een Amerikaanse Beige Tholonet uit 1973.
En we hebben weer een Belgisch lid erbij: Christophe van Damme uit Brussel. Familie van de bekende
Jean-Claud? Hij heeft een Franse Sable Metallisé
uit 1970.
De heer B.P. van Slooten uit Asperen, heeft een
Franse Feuille d’or metallisé uit 1971; Maarten
Heerkens uit Waalre. Niet bekend is of en wat voor
een SM hij bezit; Rimmert Sluijter uit Bilthoven,
heeft nog geen SM maar is wel op zoek.
De heer S.J. Riedstra uit Leeuwarden.
De heer H.A. Bruijns uit Rotterdam: hij heeft nog
geen SM (wel een DS en CX), is huisarts en heeft
als hobby’s zijn Citroëns, lezen, zeilen en architectuur.
De heer B. van der Meij uit Norg, financieel adviseur: heeft een SM uit 1971 uit België geïmporteerd.
Ze staat nog niet op kenteken.
De heer Jan van Herwaarden die schrijft: poeh,
een zelfintroductie. Moeilijk onder woorden te
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brengen, waarom de Citroën SM. Ik houd van oude
auto’s. Ik heb ook een Opel Kapitän ‘55 die door
mijn grootvader nieuw gekocht is en al als 12-jarige
prutste ik er wat aan. Die auto heb ik laten restaureren in Varna, Bulgarije en mei vorig jaar zag ik een
SM te koop in Wassenaar bij een benzinestation.
Uiteindelijk heb ik die in oktober gekocht, technisch
gerestaureerd door ‘le Garage’ in Wassenaar. Het
plaatwerk en interieur worden eind deze zomer
ook in Bulgarije gedaan. In het dagelijks leven zit
ik in onroerend goed, publicaties en jachtbouw.
Allemaal in Varna. Daarnaast organiseer ik missies
naar de autonome Koerdische provincies van Irak,
vanuit Nederland. Verder ben ik ook regelmatig in
de Gard, Zuid-Frankrijk, bezig met de restauratie
van een landgoed.
En de heer Juko Schoonhoven: hartelijk dank voor
de uitnodiging, ik zal kort een omschrijving geven.
Ik ben Juko Schoonhoven, 40 jaar, ben in het dagelijks leven makelaar in bedrijfsonroerend goed,
woon in Leeuwarden en ben zeer gecharmeerd van
Citroëns uit de jaren ‘60 en ‘70. Ik heb enkele jaren
geleden een CX 2200 Pallas uit 1975 gehad, de naam
van de kleur ben ik even kwijt (grijs-groen metallic)
met cognac leer. Prachtige auto!! Ik heb deze auto
twee jaar gehad en met pijn in mijn hart verkocht
met de bedoeling een SM te kopen. Maar steeds
kwamen er weer andere zaken die belangrijk waren
zoals een verhuizing en een verbouwing. In 2000
las ik dat een zekere Peter Pijlman een boek over
de SM had geschreven, ik heb hem toen benaderd
en beide boeken over de SM van hem gekocht. Het
contact was allerplezierigst, Peter vertelde uiterst
geanimeerd over de auto en liet mij de auto van
Opron zien die toen in zijn garage stond. Ik was
verkocht en werd lid van de club. Ik ben slechts
kort lid geweest, ik had het in die jaren druk, jong
gezin en werk, ik heb na een jaar mijn lidmaatschap
beëindigd. Afgelopen jaar werd het vuur toch weer
aangewakkerd en besloot ik wederom lid te worden.
Ik heb nog steeds geen SM maar ben wel van plan
er een te kopen, wellicht eind van dit jaar begin
volgend jaar.

Nieuw lid Walter van Broekhoven introduceert
zichzelf:
Ik ben Walter van Broekhoven, 46 jaar, woonachtig
te Utrecht. Tja, hoe kom ik aan het SM-virus?
Mijn vader werkte in de zestigerjaren als bedrijfsleider bij Citroëndealer Den Ouden in Rotterdam.
Dit betekende dat hij elke avond met een andere
Citroën thuiskwam. De ene keer was dit een DS de
andere keer een 2CV maar, ook vaak met nieuw
uitgekomen types zoals de Dyane en Ami 8. Deze
waren nog niet leverbaar maar stonden bij ons al
voor de deur op garagekenteken. In die tijd was het
heel normaal dat klanten hun zo juist aangeschafte
Citroën door hun garage lieten “inrijden”.
Dit betekende dat mijn vader ongeveer 1.000 km
met de bewuste auto ging rijden met wisselende
toerentallen en snelheden om te zorgen dat de
motor geen “olieboot “ en niet “lui” zou worden.
Voor mij en mijn broertjes betekende dit een waar
feest want, een hele nacht met Pa in een nieuwe Citroën rond rijden in Nederland en België. Maar het
allermooist was dat wij ook stukken zelf mochten
rijden. Kussen onder de kont en hoed van pa op en
gaan met de kiwi. Ook werden wij destijds ruim
voorzien van de toen al bekende Norev-modelletjes.
Onze kamers puilden er van uit. Daarbij nog eens
de “verkeerde” vrienden tegen het lijf gelopen die
het zelfde virus onder de leden hadden. Tja, dan
word je dus wel Citroën-gek. Zo erg zelfs, dat ik
destijds voor een auto-opleiding heb gekozen en nu
inmiddels al weer 25 jaar als
Citroënspecialist in Utrecht
actief ben.

rond in een Renault Alpine V6 GTA toen ik tijdens
een etentje met een vriend van mij te horen kreeg
dat een vriend van hem al twee jaar een SM had en
daar helemaal op “leeg liep”. Waarop ik als grap zei
dat ik wel wou ruilen met mijn Alpine. De volgende
morgen stond de ongelukkige eigenaar bij mij in de
garage met het kenteken in de hand en verklaarde
deze “autoruil” graag te willen doen. Al na twee
weken ging er een klep door een zuiger. Reviseren
dus! Inmiddels zo’n 10.000 euro verder rijd ik nu
al weer twee jaar zonder al te veel problemen rond
in de door mij zo gevreesde auto en geniet hiervan
met volle teugen.
Nieuw lid Robert Rosenboom weet niks te schrijven maar doet dat toch:
Hallo iedereen, een stukje over mezelf..., ben ik
echt niet goed in en wat moet ik vertellen?? Goed
dan. Ik heet Robert Rosenboom, ben 30 jaar jong en
woonachtig in Vleuten. Sinds bijna twee jaar ben ik
getrouwd met Marloes. Samen met m’n vader ben
ik mede-eigenaar van een autoschadeherstelbedrijf
in De Meern. Wat auto’s betreft ben ik op m’n 18e
begonnen met een 2CV6, daarna zo`n beetje alle Citroëns (+ Lomax!) gereden die er maar te bedenken
vallen, en nu heb ik voor het dagelijks gebruik een
Pluriel 1.6 sensodrive. Een schitterende CX 22 TRS
met orgineel 70.000 km in de kleur Brun Maya staat,

De SM van Robert Rosenboom kampeert tussen
andere Citroëns...

Tot slot mijn passie voor de
SM. Ik heb het altijd de mooiste auto gevonden die ooit
gemaakt is. Ik heb mijzelf vele
jaren kunnen overtuigen om
geen SM te kopen want erg
mooi maar vooral erg veel
narigheid. Mijn broer rijdt ook
SM en vertelde mij nooit wat
het hem kostte maar ik zag
hem wel vaak en langdurig
naar de garage gaan. Reeds
vijf jaar reed ik probleemloos
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nu de SM in de garage staat, buiten voor de deur...
Samen met een vriend heb ik nog een 90 m2 loods,
met alles erop en eraan, om in m`n vrije tijd (wat
ik eigenlijk niet heb!) te kunnen hobbyen. De SM
welke ik 23 mei jongstleden gekocht heb, zag ik twee
jaar geleden al op CitroMobile te koop staan maar
geduld is een schone zaak. Intussen op internet veel
gelezen en plaatjes gekeken over de Diva.
De vorige eigenaar, de heer Verburg uit Voorschoten,
zakte ieder jaar 1.000 euro in prijs. Dit jaar vertelde
ik hem dat ik nog een jaartje zou wachten maar dat
is er niet van gekomen! Ik heb de vraagprijs gegeven maar heb er veel onderdelen bij onderhandeld.
Afgezien van het feit dat ze een beetje lekt en behoorlijk kan stinken, is het een superkoop geweest.
Ze zweeft fantastisch en ben er intussen al mee op
een CCNL (algemene Citroën club-meeting – red.)
geweest, veel bekijks. Ik heb de dame inmiddels
ook laten taxeren voor de verzekering. Het zegt niet
zoveel maar de vervangingswaarde kwam op drie
keer zoveel als wat ik betaald heb voor de voiture...
Toch aardig. Als er vragen zijn over spuitwerk, lak
of plaatwerk mogen jullie me altijd mailen (maar
het duurt wel even voordat je antwoord hebt!) via
robert@rosenboom-schade.demon.nl.
Nieuw lid Ton Elie gaat graag ik in op ons verzoek
om zichzelf voor te stellen aan de andere leden
van de Citroën SM club:
Mijn naam is Ton Elie, ik ben 39 jaar en woon samen
met mijn vrouw en drie prachtige dochters in het
midden van het land. Ik werk in de ICT als databasespecialist. Na jarenlang als consultant gewerkt te
hebben, werk ik nu op een vaste plaats bij Bol.com,
de bekende internetwinkel.
Mijn autohobby begon met de aanschaf van mijn
eerste auto, een Daf 46. Door veel van de onderhoudswerkzaamheden zelf te doen, bleef het autorijden betaalbaar voor mij als student in Wageningen.
Een practicum bij de vakgroep landbouwtechniek
hielp om de eerste kennis van autotechniek en verbrandingsmotoren op te doen. Later heb ik diverse
kleine Franse auto’s gehad waaronder een Renault 4,
Citroën 2CV, AMI8, Visa en Peugeot 104. De meeste
kocht ik zonder APK en verkocht ze na bijvoorbeeld
een vakantie met APK en een geringe winst. Zodoende steeg het vertrouwen om me eens te wagen
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aan iets groters/mooiers, een stapje hoger.
Na mijn afstuderen kocht ik mijn eerste hydraulisch
geveerde Citroën. Dit was een ID19B uit 1967 met
veel cosmetisch en technisch werk. Na ca. 80.000
km met deze auto gereden te hebben, heb ik de
auto verkocht omdat er weer wat cosmetisch werk
aan zat te komen waar ik geen zin meer in had.
Ondertussen had ik ook al een CX2200 uit 1975 en
een CX2000 break opgeknapt. De tijd was rijp voor
iets anders, weer een stapje hoger.

De eerste herinnering die ik heb aan de SM was in
het Autotron. Sindsdien heb ik altijd gezegd dat ik
ooit een SM zou kopen. Voor mij is dit de ultieme
auto. Begin dit jaar heb ik er dan een gekocht: het
is een 2.7 carburateur uit Italië van 1972. Het zal u
niet verbazen gezien mijn historie met auto’s, dat ik
op zoek was naar een SM met werk! Wat ook niet
verbazingwekkend is, is dat het vinden van een SM
met werk niet al te moeilijk is. Mijn SM had inderdaad motor problemen... Er zat koelvloeistof in de
olie en hij had een te hoge carterdruk. Inmiddels
is het eerste probleem verholpen. De oorzaak was
een afgebroken kopboutbus (zie foto). Nu ben ik
nog op zoek naar de juiste zuigerveren (overmaat
87.2). Met een beetje geluk kan ik dan eind dit jaar
met de auto de weg op.
Misschien ontmoeten we elkaar eens bij een Citroën
SM meeting, maar misschien ook gewoon ergens
op de weg.
Nieuw lid Jeroen Hocks deelt zijn ervaringen:
Al vrij jong werd ik besmet met het autovirus, dat
uitgroeide tot een liefde voor Franse en Italiaanse
mobielen. De eerste kennismaking met de SM was
een foto in een modemagazine van mijn moeder. En
in de kist met speelgoedauto’s zat een bordeauxrood
Matchbox-exemplaar, we hebben het dan over de
begin jaren ‘80 en ik zal een jaar of zeven geweest
zijn. De eerste SM die ik in levende lijve heb gezien
was in het Autotron. Daarna natuurlijk de “UD” die

later in de showroom van garage Bockhoud
in Muntendam
stond.
Inmiddels ben
ik 31 en werk als
fieldservice engineer bij Waukesha. Dit is een
Amerikaanse
motorfabrikant
van industriele
gasmotoren.
Voor mijn werk
zit ik dan ook regelmatig in het
buitenland. Natuurlijk ben ik
nog steeds Franse-auto-gek, een hobby die mijn
broer (Peter) en mij aardig weet bezig te houden.
Na het behalen van het rijbewijs heb ik een 71’er GS
gekocht, waarna een CX, een Visa Chrono, Renaults
5, 16, Peugeot 504 en Mehari volgden. In 2000 moest
ik voor een cursus naar Amerika waarna ik een
vriend in Seattle bezocht. Een Amerikaanse citrofiel
die onder andere 2 SM’s heeft. Een van zijn SM’s is
van Lee Majors (de man van 6 miljoen) geweest. Het
andere exemplaar, een 3.0L uit ‘73 was te koop. In
eerste instantie leek mij dit de kans maar aangezien
ik een vroeger Europees model mooier vind, heb
ik hem uiteindelijk maar laten staan. Na diverse
andere exemplaren bekeken te hebben, vond ik
uiteindelijk mijn SM in Doetichem bij Cyril Sars.
Meerdere SM’s stonden hier op een nieuw avontuur te wachten. De keus was snel gemaakt: een
blauwe (AC 632) origineel Duitse auto uit 1971. Een
eerlijke auto met werk. Inmiddels staat de auto in
het noorden, en enkel het bekijken en de geur van
het leer geeft op dit moment al voldoening! Kun je
nagaan wat dat wordt als ‘ie klaar is…
Geroerd vertelt JanKees Lampe zijn verhaal:
Het verzoek om een stukje te schrijven raakt mij
diep in mijn Citroën-hart. In februari 1966 geboren,
ben ik groot gegroeid in een ID21 Familiale die later werd vervangen door een DS23 Familiale. Mijn
ouders hebben altijd Citroën gereden en het virus

op mij overgebracht. Al van kinds af aan stond voor
mij vast dat ik later een ‘Snoek’ zou rijden. Ook van
de CX was ik als puber erg gecharmeerd. Ik herinner mij de keren dat ik mocht rijden in een CX van
de restauranteigenaar waar ik in de weekeinden
de afwas deed. Op en neer tussen restaurant en
leveranciers.
En dan was er natuurlijk de SM. Bijzonder en exclusief. De herinnering zoals die mij bijstaat, is dat
die auto altijd zeldzaam is geweest. En hoe groot
de bewondering was, de euforie, als wij er eens een
zagen, mijn vader, mijn twee broers en ik. Maar de
SM was onbereikbaar. Dat was een exclusieve sportauto. Niet bereikbaar voor de dokter die mijn vader
was. Niet voor een gezin met zes kinderen.
Na mijn studie begon ik een eigen bedrijf in het ontwikkelen van programmatuur voor effectendienstverlening. In het eerste jaar dat wij winst draaiden
en een deel daarvan uitkeerden, heb ik mijn eerste
Citroën gekocht; een ID21 Familiale uit 1967. Helemaal origineel. Jeugdsentiment op wielen. En vanaf
dat moment is het van kwaad tot erger geworden. Ik
heb mij voorgenomen om eens een mooi exemplaar
te hebben van alle mooie modellen die Citroën ooit
heeft voortgebracht. Voor mij zijn dat de ID of DS
Familiale, de Commercial, de Pallas oude neus, de
CX en natuurlijk de SM!
Na de verkoop van mijn bedrijf in 2003 heb ik mij
met veel enthousiasme kunnen storten op mijn
ultieme droom. Ik heb een boel Citroënen maar de
mooiste komt eraan. Eind vorig jaar kocht ik de SM.
Die stond te koop bij Gert de Jong in Aalsmeer. Een
prachtige auto, grijs met bruin leren interieur. Alleen
de motor bleek toe aan een serieuze revisie.
Die revisie is nu bijna klaar. Alles is gedaan door Eric
Helfferich. Gedegen en daarmee kostbaar maar ook
met 30.000 km garantie(!). En dat op een SM-blok.
Kleppen, klepgeleiders, klepstoters, klepzittingen,
kettingspanner, oliepomp-asje, lagers, zuigers en
zuigerveren en de caburateurs. Ik kijk uit naar het
moment dat deze 3.0 liter voor het eerst zal roffelen.
Het gekke is dat de auto, zelfs nu ik haar bezit, nog
steeds een gevoel van ‘onbereikbaar’ en extreem
exclusief oproept. Ik zal er straks veel in rijden en
hoop ook aan clubactiviteiten deel te gaan nemen.
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Nieuw lid Johan van der Laan vertelt zijn verhaal:
Zoals door jullie verzocht, heb ik een verhaaltje.
Nooit heb ik maar het kortste moment met de
gedachte gespeeld een SM te willen hebben. Totdat...
Vanaf mijn rijbewijs rijd ik met oude Citroëns. Ook
Anke, mijn levensgezellin, is mij daarin gevolgd.
Wat we rijden: 2CV, CX, DS, Dyane en Visa. Op het
gebied van de SM was er slechts radiostilte, totdat
ik twee jaar terug bij een wijnhandelaar annex autoverzamelaar in de Elzas een hele mooie CX GTI
kocht. Daar stond in een hoek onder kleden ook
een SM weggestopt. De collectioneur vertelde dat
deze auto bijzonder weinig had gelopen en dat hij
pas na zeer lang zoeken een SM had gevonden die
de moeite waard was. Want wat had hij veel slechte
SM’s gezien! Verder vertelde hij ons dat wanneer
de nieuwe rondweg van het dorp een feit werd, de
loods met auto’s het veld zou moeten ruimen. Ik
betrapte mezelf op een nieuwe gedachte. Wanneer
je zo’n unieke auto kunt kopen... mag je dit dan
laten schieten?
Af en toe hadden de collectioneur en ik contact:
jazeker, natuurlijk houd ik je op de hoogte! De CX
bleek een geweldig eerlijke en fijn rijdende auto;
een SM als deze zou misschien toch ook... Opeens
stond de betreffende SM op eBay! ‘Splendide SM
Citroën-Maserati de 1971 ayant un rare kilomètrage
de 43.800 km.Cuire noire de toute beauté’. Dat alles
op vrijdagmiddag. Collega Barend, die indertijd
mee was om de CX te halen, loopt mijn kantoor
binnen en ik zeg: ‘De SM van Maier staat op eBay’.
Bedoeld als mededeling maar door Barend beantwoord met: ‘zullen we de SM samen kopen?’ In dat
weekend rijden we samen richting Basel en spelen
met de gedachte om samen een SM te bezitten...
Ontnuchtering: hoe anders is soms de realiteit! Hoe
samengeraapt en versleuteld kan een auto zijn? Andere kleur gespoten, speakers door het inderdaad
mooie leer, overal doorgeroest, uitlaat compleet
verdwenen en natuurlijk had de motor jaren niet
gelopen. De SM (bieden vanaf € 22.000) is een wrak!
Misschien zijn we zelfs een beetje opgelucht: zo
hoeven wij duidelijk geen geld aan een SM te spenderen. Maar met de gedachte er aan is gespeeld.
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Weer thuis bel ik in de week daarop met Wouter
Jansen en doe m’n SM-relaas. ‘Ik wist niet dat je
een SM zocht’, zegt hij. ‘Nee, ik zelf eigenlijk ook
niet... en misschien nog niet echt.’ ‘Ik zou er anders
wel een aantal weten. Cyril Sars heeft er een zestal
staan. Wacht, hier heb ik zijn telefoonnummer.’ Toch
eens bellen. ‘Met Cyril Sars, ja dat klopt, zoek je
er een met werk of een die helemaal klaar is?’ Tja,
bestaat er een SM die helemaal klaar is? ‘Afgelopen
zomer heb ik met iemand een SM volledig gedaan
en hij wil er al weer van af. Hij woont vlak bij je in
de buurt…’ ‘Met Robert, oh, de SM. Een droom van
me van vroeger maar m’n vrouw en m’n dochters
vinden het helemaal niks’.
De betreffende SM is nieuw in Italië door twee
broers gekocht. Na ongeveer honderdduizend
kilometer ging de motor stuk en verhuisde de optisch zeer mooie SM naar een draaiplateau bij de
hoofddealer in Milaan. Ze werd daar ontdekt, naar
Nederland gehaald en kreeg van Cyril en Robert
een ander hart en direct alle nodige modificaties en
revisies. Sinds de RDW-keuring stond er 2.200 km
op de teller... Mijn collega Barend en ik maken een
afspraak, inderdaad voor mij om de hoek en nemen
al onze vrouwen van thuis mee. Nee, dat zal ons niet
gebeuren... de SM heeft de looks. Ze rijdt ook goed.
Barend en ik zijn onder de indruk; het is nu meer
dan een idee, het heeft ons te pakken! ‘s Avonds
thuis overleg. Moeten we onze ‘oud-ijzer boerderij’
nog verder uitbreiden? Het besluit wordt met ratio
genomen. Ik doe het niet! Lekker gaan slapen tot
een uur of drie... peinzen over de SM, slapeloos uit
bed en naar beneden. Ik heb twee boeken over de
SM, begin te lezen en tegen half zes heb ik ze beide
uit. Twijfel, toch wel heel bijzonder en deze SM lijkt
een echte! En dan het verhaal van de twee broers...
dit moeten wij toch eigenlijk wel voortzetten!
Een paar dagen verder was alles rond. Onze oudijzer boerderij is uitgebreid en tot volle tevredenheid. De SM geeft een gevoel van verwend worden
en verbaast met haar rijkwaliteiten. Bijzonder dat
het lot af en toe ook zoveel leuke verrassingen voor
je in petto heeft.

Zoals beloofd hierbij mijn verhaal over mijzelf en
de voorliefde voor de Citroën SM:
Graag wil ik mij als nieuw lid van de Citroën SM
club aan u voorstellen: mijn naam is Jaap Bolink, tot
mijn 17e opgegroeid in een kunstenaarsmilieu in
Enschede. Op mijn elfde kocht mijn vader zijn eerste
auto en dat was een Traction Avant. Of ik nu wilde
of niet, dit was het begin van de Citrofilie. Er was
altijd wel iets mis met die auto en zodoende leerde
ik al vroeg hoe je onderweg met pech om moest
gaan. Een beetje aanleg komt er ook wel bij kijken
want mijn oudere broer had er veel minder belangstelling voor. Ondanks het vele gesleutel, voel ik
me zeer bevoorrecht dat mijn ouders in de vijftiger
jaren met hun vijf kinderen prachtige buitenlandse
reizen hebben gemaakt.
Na vele avonturen met
de B11 was het tijd voor
een modernere auto: de
opvolger van de Traction, een ID19 uit 1960,
zo goed als nieuw. Hier
werd bij mij echt de
liefde voor de Citroën
geboren. Zo’n vreemde
auto die omhoog en
omlaag kon, waar je de
wielen zonder krik kon
verwisselen en waar de
wielen met één moer
vastzaten was bijna
buitenaards. Jarenlang
heeft mijn vader deze,
één van de eerste ID’s
van het land, gereden.
Ook deze auto had op
onze buitenlandse reizen verschillende keren
moeilijkheden maar die hebben we (ik was toen
15-16 jaar) altijd zelf kunnen oplossen.
Hoewel de autotechniek me al op vroege leeftijd
interesseerde, leek het me niet iets om je vak van te
maken. Ik groeide op in het atelier van mijn vader
die kunstschilder en vioolbouwer was en bouwde
bij hem op mijn dertiende mijn eerste viool. Na
mijn middelbare school kreeg ik de kans om in het
buitenland de opleiding voor vioolbouw te volgen.
Dit was in Mittenwald, Zuid-Duitsland, waar toen

de enige (en nog steeds de beste) internationale
opleiding was. Na enige tijd kwam er een mooie
jonge vrouw uit Amsterdam studeren - haar naam
is Annelies - en samen zijn wij na onze studie verder
gegaan en vestigden ons in Amsterdam, daarna in
Engeland en daarna weer een half jaar in Mittenwald waar ik mijn meesterexamen heb afgelegd. Na
enige jaren wederom in Amsterdam ons atelier te
hebben gehad, verhuisden we naar het Gooi, waar
we een oude villa konden kopen. Sinds 1973 zijn we
daar gevestigd en bouwen we beiden violen, alten,
celli en historische strijkinstrumenten.
De hobby Citroën bleef altijd bij mij bestaan, al was
het maar omdat we graag in een kunstwerk wilden
rijden. Jarenlang heb ik een of meerdere DS’en ge-

had en gehouden, ook toen ik als reisauto een CX
of een XM had. De passie ging echter verder. We
kochten jaren geleden een boerderijtje in Frankrijk
en daar begon ik Citroëns maar ook Panhards en
Renaults te verzamelen met het idee om, als ik later
tijd zou hebben, lekker wat te sleutelen. Enfin, loods
gebouwd, beton gestort, alles voor die oude auto’s.
Helaas, alle moeite van het “restaureren” werd door
de muizen en ander ongedierte teniet gedaan!
Ruim twee jaar geleden besloot ik dat iemand anders de taak van restauratie maar moest overnemen.
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Maar hoe raak je die oldtimers op het platte land van
Frankrijk kwijt. Zelfs als je de mensen zeer duidelijk
uitlegt waar we wonen, vindt bijna niemand ons
plekje. Mijn plan was een advertentie te plaatsen
maar ik vond het geloof ik diep in mijn hart best
moeilijk die stap te zetten. Onze kinderen waren
intussen ook gehecht geraakt aan het “oud roest”
waar ze allemaal in hebben leren rijden. Idem onze
vrienden, wiens kinderen het geweldig vonden om
op hun vijfde ofzo in een oude Panhard te mogen
rijden. Terwijl ik me dus suf zat te piekeren hoe ik
die auto’s kwijt kon raken (zo’n 10 stuks), las mijn
vrouw Annelies in een blaadje bij de bakker een
advertentie van een te koop aangeboden Citroën SM
en werd zelfs enthousiast. De auto was te koop binnen 125 km van ons huis. Ik had net die advertentie
in La Nouvelle Republique geplaatst en dacht eerst
die oude auto’s maar te verkopen om dan pas aan
de SM te beginnen. Zij bleef maar aandringen om
te bellen. Mij kwam dat natuurlijk goed uit want
ik had in de advertentie geschreven dat ik de hele
boel wel wilde ruilen voor een SM, eventueel met
bijbetaling. Ik belde en maakte een afspraak met de
eigenaar bij de rotonde in Blois! ‘Welke?’, vroeg ik
nog voorzichtig, het antwoord was ‘de eerste!’ Om
14.30 uur en ja hij was 5 minuten te laat maar wat
was dat een prachtig gezicht, een SM in alle glorie,
hij zag er geweldig uit. Voor mij was het altijd een
droom om ooit zo’n auto te rijden. Mijn garagehouder in Hilversum, zelf een zeer grote liefhebber, zei
echter altijd: ‘begin er niet aan, altijd gedonder.’ Ik
heb niet naar hem geluisterd en hoewel ik de oude
collectie nog moest verkopen, besloten we de SM
te kopen.
De eerste eigenaar was een Zwitserse industrieel
die een huis had in Antibes waar hij de SM had.
Wij kochten de auto van de tweede eigenaar, ook
een industrieel die een grote collectie van goed
gerestaureerde Franse auto’s heeft en drie SM’s teveel vond. Ons geluk dus. Ik had een SM!! Wat een
raar gevoel om dan in je eentje in zo’n bijzondere
voiture weg te rijden. Annelies reed achter mij aan
in onze toenmalige XM exclusive die ons nog nooit
in de steek had gelaten. Bij de bewuste rotonde
aangekomen zag ik haar plotseling stil staan. De
XM protesteerde en hield er even mee op. Maar hij
was sportief en na vijf minuten bedenktijd deed hij
het weer en dat bleef zo. Nu zat ik nog met al mijn
oude auto’s. Zouden er mensen in geïnteresseerd
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zijn? Het was ongelooflijk, op één dag, toen de advertentie in drie districten had gestaan, verkocht ik
alle auto’s (ik vroeg niet veel, dat scheelde wellicht)
en ik was blij dat er weer liefhebbers waren die met
mijn collectie verder aan de slag gingen.
We hebben inmiddels zo’n tienduizend kilometer
gereden met onze SM en zijn in de zomervakantie
2004 in moeilijkheden gekomen omdat de ontsteking het begaf. Met veel hindernissen is de auto
weer op eigen kracht op ons Franse adres gekomen.
Inmiddels heb ik de ontsteking elektronisch laten
maken, de gehele verdeler is tevens gereviseerd
en hoop ik over enkele weken alles om te kunnen
bouwen, evenals de roestvrijstalen uitlaat. Daarna
hopen we er weer zonder problemen in te kunnen
rijden…

Citroën-museum
Door Rens Wolters

Een aantal bladen, waaronder La vie de l’auto, en
zelfs de Franse televisie (Turbo op M6) berichtten
al over het nieuwe Citroën-museum. Niet zoals bij
Citroën in Parijs een slordige verzameling in een
slordige loods maar een fraaie hal van 1.000 m2
met 47 bewust gekozen auto’s en nu al plannen
voor uitbreiding.
Voor ons helaas niet in een dagje bereikbaar zoals
Parijs. Maar de 1.200 km is al gauw vergeten als je
op de viersterrencamping bent (Camping International, eventueel in een bungalow) en lekker van de

zon geniet in de Provence. Henri Fradet heeft een
schitterende omgeving gekozen voor zijn Citroën
museum, tussen de bergen en vlak bij de “Gorges
du Verdon”.
Hij heeft jaren in Noorwegen gewoond en daar heb-

ben ze hem zelfs aangeboden om zijn museum voor
hem te bouwen maar hij gaf er de voorkeur aan om
terug te keren naar zijn geboorteplaats Castellane.
Zijn museum hoorde toch in Frankrijk thuis.
En het is een fraai museum geworden. En dat komt
niet alleen door de fraaie auto’s maar ook door Henri
Fradet zelf. Iedere auto heeft zijn eigen verhaal, van
alle typen kent hij de details, zowel technisch als
uiterlijk en hij vertelt ze met smaak. Dat maakt het
bezoek nog aantrekkelijker.
Wat staat er dan? Naoorlogse Citroëns met laag
tot extreem laag kilometrage. Een tiental eenden,
de oudste uit 1954
met maar 7.000 km
op de teller en een
jongere met 1.600
km. Een Acadyane
met 104 km. Een
achttal GS’en. Een
achttal Ami’s. Een
enkele HY (of eigenlijk HZ, dit is
de nummer 2 die
als campingcar gebouwd is), CX en
Traction (wel nog
met de originele
banden). En een
groot aantal DS’en.
Henri Fradet heeft
jaren geprobeerd
de oudst bekende
DS van de concessionnaire te kopen in
Roman. Die wilde
hem nooit verkopen, tot een Nederlander wekenlang bleef zeuren.
Helaas kon de concessionnaire Henri toen niet
vinden en besloot uiteindelijk om de DS met serienummer 000032 te verkopen aan Eindhoven. Maar
nu staat hij weer in Frankrijk. Naast deze DS nog
een hele rits bijzondere DS’en. Niet specifiek ChaSublieM 50 - December 2005 87

pron of Pallas en
dergelijke. Maar
wel apart.
Er staan op dit moment maar twee
SM’s. Dat komt
voornamelijk door
een gebrek aan
ruimte. Na de uitbreiding komen
er nog meer want
Henri heeft er in
totaal zes, en allemaal met minder
dan 50.000 km op
de teller. De twee
die er staan zijn
de twee uitersten.
Een eerste model
uit 1970, van een
diamantair. Hier
zit nog geen rubber
op de achterbumper, het is echt een heel vroege SM. Het blijkt dat
Henri voor de SM veel passie heeft. Als hij hoort dat
zowel nummer 5 als nummer 3 in Nederland zijn,
geeft hij aan dat hij graag naar Nederland komt.
Hij vraagt ook gelijk hoe allerlei details eruit zien,
zoals bijvoorbeeld de verstelling van de stoelen die
op het showmodel met knoppen aan de zijkant van
de stoel gebeurt. De tweede SM is een van de laatste
uit 1975. Een injectie die gebouwd werd bij Ligier
(dat zijn er maar weinig). Deze is dan ook voorzien
van de mogelijkheid om de ramen te sluiten met de
raamslinger.
Uit de verhalen blijkt trouwens dat Henri een aantal
SM’s naar Noorwegen gebracht heeft en daar een
deel van zijn collectie mee betaald heeft. Zijn eerste
passie was dan ook de SM.
Een ander apart verhaal dat ik u niet wil onthouden:
aan de muur hangen de bekende borden met de
“Chevrons”, de gele voor de garage en de gouden
voor de officiële concessionnaire. Maar ook witte
“Chevrons op een rood bord. Vlak na de overname
door Peugeot werd door de marketingafdeling
besloten dat dit de nieuwe kleuren werden. Omdat wachten op de nieuwe (plastic) borden te lang
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duurde, kregen alle Citroën-garages en concessionnaires een brief waarin opdracht werd gegeven om
alle borden handmatig te verven. Het bord en de
brief kunt u in het museum bewonderen.
Een heel fraai museum met heel veel aparte auto’s
waar zeker de sappige verhalen van Henri Fradet
bij horen. De moeite waard dus!
Het adres:
Citromuseum
Route de Digne
04120 Castellane
tel: +33 4 92 83 76 09
fax: +33 4 92 83 61 88
Op de RN 85 (Route de Napoléon) - Alpes de Hautes
Provence
Eigenaar Henri Fradet: Museum bevindt zich naast
zijn camping: Camping International (www.campinginternational.fr)

Statistisch Memorandum
Het overzicht van alle SM’s in de Citroen SM Club
Nederland
door Paul Paymans
Een van de belangrijkste archiefstukken van onze
vereniging is een dikke ordner, waarin alle inschrijfformulieren keurig zijn opgeborgen. Misschien
weet u het nog: toen u lid van de SM Club wilde
worden, heeft u zich aangemeld door het insturen
van een inschrijfformulier. Hierin moest u niet alleen uw personalia, maar ook een aantal gegevens
van uw SM vermelden. Op deze wijze verzamelde
de ledenadministratie in de afgelopen tien jaar een
grote hoeveelheid gegevens over onze SM’s.
Overigens is het zo ontstane bestand verre van volledig en ook niet up to date. Zo konden en kunnen adspirant leden die ons advies opvolgden en eerst lid
werden en pas daarna een SM gingen zoeken, nog
geen gegevens inleveren…. en daarna kwam het er
niet meer van. Ook bezitters van twee of meer SM’s
(het record staat op 5 geloof ik) hadden de gewoonte
maar één inschrijfformulier in te leveren, waardoor
de gegevens van het hele wagenpark niet of slechts
summier zijn opgenomen. Tenslotte hebben we het
probleem van de leden, die tijdens het lidmaatschap
van auto wisselen, zoals mij zelf overkwam met de
AH-07-97, die door een motorbrand verloren ging.
Wie een andere SM aanschaft, gaat daarvoor niet
een nieuw inschrijfformulier insturen.
Verder vraagt het inschrijfformulier maar een beperkt aantal gegevens, wél de belangrijkste natuurlijk: chassisnummer, kenteken, bouwjaar, land van
herkomst, versie (motor, versnellingsbak, europees
of USA) en uitvoering, zoals kleur, bekleding, getint glas en radio. Wat ik zelf het meeste mis is het
motornummer (of nummers), want blijkens Peter
Pijlmans “Sa Majesté” zijn daar nog diverse vraagtekens bij te zetten.

Ik wil in de komende nummers van Subliem proberen wat statistisch inzicht te geven in wat er zoal
aan SM’s door ons is aangemeld.
Als er enige belangstelling voor dit en volgende
artikelen blijkt te ontstaan (waarover ik me niet zo
veel illusies maak, want de meeste collega clubleden
treden zeer ongaarne voor het voetlicht!) zou dat
moeten leiden tot een grote stroom e-mails, waarin
de door mij gepresenteerde gegevens worden verbeterd of aangevuld. Aan het eind van dit artikel
meer daarover.
Ik wilde dit Statistisch Memorandum dus beginnen met een overzicht van de geregistreerde SM’s,
inclusief de naam+lidnummer van degene, die de
gegevens van die SM heeft verstrekt.
Dat wil dus niet zeggen, dat de betreffende auto
op dit moment (nog) in het bezit van die mevrouw
of meneer is, noch dat deze op dit moment nog lid
is.
In het totaal hebben we sinds 1993 van 209 personen
een inschrijfformulier ontvangen. 17 formulieren
vermelden geen chassisnummer. Nog 15 formulieren vemelden geen SM, althans noch een chassisnummer noch een kenteken. Zo houden we 177
formulieren over.
Op de volgende pagina’s treft u een lijst aan van de
bij ons bekende gegevens. Ziet u uw auto ertussen
staan? Kloppen de gegevens?
Na het overzicht, onze wens...

Velen onder ons zullen het best interessant vinden te
zien, hoeveel en welke SM’s er in onze club gekoesterd worden. Daartoe heb ik het huidige bestand
van inschrijfformulieren eens in mijn laptop gezet.
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Veltman

Derickx

Pijlman

v.d.Goor

v.Geel

Janus

v.Broekhoven

Hoekstra

Kolkman

Dingen

Broerse

Manders

Hilhorst

Trip

Alink

DH-05-25

n.n.b.

n.n.b.

80-XG-00

80-XG-00

44-86-PF

03-03-PK

97-JK-15

n.n.b.

67-NT-58

DE-82-62

44-44-RF

n.n.b.

DR-57-17

AE-96-20

n.n.b.

n.n.b.

83-VT-59

AL-54-75

n.n.b.

DM-21-63

AH-50-20

AE-88-98

n.n.b.

KF-16-PV

n.n.b.

AE-25-40

DE-39-48

JD-82-YD

20-DG-04

AH-36-95

n.n.b.

BGL275

SB0003

SB0003

SB0016

SB0016

SB0023

SB0024

SB0025

SB0163

SB0194

SB0260

SB0275

SB0348

SB0368

SB0383

SB0383

SB0393

SB0466

SB0800

SB1135

SB1338

SB1442

SB1471

SB1622

SB1623

SB1805

SB1828

SB1858

SB1947

SB1975

SB1975

SB2017

SB2076

Hemelaer

Pols

v.d.Brink

v.Gestel

Uiterwijk Winkel

Ter Braak

Hutjens

Arets

Eelkema

Latten

Kocken

Evenhuis

Kruijff

v.Gompel

v.Otterloo

de Boer

Sanders

Naam

Kenteken

Chassis

SB0003

105

185

205

28

94

59

145

179

29

169

167

190

102

101

234

243

130

156

201

138

189

235

21

39

41

166

60

231

82

23

35

228

85

Lid

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

70

70

70

70

70

71

70

71

70

70

70

70

70

70

70

70

Bj

B

F

SUI

F

F

F

F

F

B

F

F

F

I

F

F

NL

F

F

F

F

F

NL

F

USA

NL

NL

NL

B

B

NL

B

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

Land Motor

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Bak

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Or de Simiane

Blanc Meije

Bleu Delta

Or de Simiane

Gris Nacré

Bleu Platine

Brun Scarabee

Blanc Meije

Brun Scarabee

AC318

Or de Simiane

Feuille Dorée

Blanc Meije

Vert Argenté

Vert des Tropiques

Feuille Dorée

Sable Metallisé

Sable Metallisé

Blanc Meije

Bleu d’Orient

Gris Nacré

Beige Tholonet

Beige Tholonet

Blanc Meije

Vert des Tropiques

Eur./USA Kleur

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Leer

Leer

Leer

Stof

Stof

Leer

Airco

Simili Airco

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Stof

Simili Airco

Leer

Leer

Leer

Leer

Stof

Leer

Stof

Leer

Leer

Leer

Leer

Stof

Stof

Leer

Leer

Int.

CE

CE

ja

CE

ja

CE

ja

CE

ja

CE

CE

CE

ja

CE

CE

ja

Radio

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas
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28-11-SR

n.n.b.

SB3774

SB4938

n.n.b.

SB3703

56-UU-75

80-81-ZT

SB3702

n.n.b.

15-00-SR

SB3701

SB4710

GN-26-BG

SB3275

SB4700

SF-22-GB

SB3224

95-90-ZE

n.n.b.

SB3003

n.n.b.

n.n.b.

SB2970

SB4655

DE-88-48

SB2959

SB4612

DM-09-56

SB2955

DH-40-37

00-05-SM

SB2835

SB4533

SJ-94-TK

SB2628

DE-60-32

JG-36-TS

SB2620

69-AJ-21

JG-36-TS

SB2620

SB4195

AH-71-09

SB2620

SB4092

Lintzen

n.n.b.

SB2595

AL-81-20

Hempelman

n.n.b.

SB2361

SB4038

Spies

39-47-ZS

SB2225

JF-79-RY

Hilgenberg

DL-71-65

SB2160

18-83-SR

v.d.Crommert

LJ-23-FY

SB2157

SB3805

v.Balen

n.n.b.

SB2145

SB3941

Smals

n.n.b.

Ekris

de Beer

v.Gompel

Minderhoud

Knap

Hagen

Scholten

Thomassen

Meyer

Rhemrev

Flierman

Schrofer

v.Weelderen

Koppert

de Jongh

v.d.Berg

Färber

Beenen

Lamoré

Verstoep

Ketting

Oberndorff

Droog

Bazen

Schoorlemmer

Naam

Kenteken

Chassis

SB2138

Lid

54

127

249

41

-

65

173

25

225

76

42

52

73

17

18

78

26

245

187

222

103

56

66

75

4

226

200

32

22

126

95

141

183

72

71

73

71

71

71

72

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

72

71

71

71

71

71

Bj

F

NL

I

NL

I

Mon

F

F

D

B

D

NL

F

F

F

I

F

F

F

F

I

I

I

I

SUI

F

NL

B

NL

LUX

F

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Inj.

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Inj.

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

Land Motor

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Bak

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Cabrio

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Cabrio

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Blanc Meije

Rouge de Grenade

Sable Metallisé

Vert Argenté

Bleu d’Orient

Vert des Tropiques

Beige Tholonet

Rouge de Rio

Bleu de Bregancon

Sable Metallisé

Gris Nacré

Bleu Delta

Bleu Platine

Noir

Feuille Dorée

Noir

Bleu Platine

Gris Largentiere

Gris Nacré

Eur./USA Kleur

Leer

Leer

Leer

Stof

Leer

Leer

Leer

Leer

Stof

Leer

Stof

Leer

Leer

Leer

Stof

Leer

Stof

Stof

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Stof

Leer

Leer

Leer

Simili

Leer

Int.

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco
Get. Glas

Get. Glas

CE

CE

ja

CE

ja

CE

CE

ja

ja

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas
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Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas
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Get. Glas

Blaupunkt Get. Glas

ja

ja

CE

Radio
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DE-49-01

n.n.b.

17-33-TL

76-98-TH

DE-58-28

n.n.b.

DR-67-87

PL-59-DY

n.n.b.

PV-79-SR

n.n.b.

DH-46-98

DM-99-01

AL-23-48

NZ-60-JJ

NZ-60-JJ

24-58-UA

24-58-UA

24-58-UA

AL-63-61

DH-33-38

n.n.b.

SB5889

SB5890

SB6003

SB6067

SB6405

SB6420

SB6670

SB6716

SB6743

SB6815

SB6863

SB6888

SB6892

SB6892

SB6991

SB6991

SB6991

SB7048

SB8060

SB8137

92-SE-69

SB5507

SB5705

55-18-SX

SB5505

SB5649

n.n.b.

SB5412

AE-93-86

AH-07-97

SB5368

SB5644

20-00-TS

SB5147

10-64-NH

SR-11-HJ

SB5109

DL-85-31

DE-37-73

SB5095

SB5632

DE-86-90

SB4949

SB5568

Kenteken

Chassis

v.Gompel

ten Zijthoff

Paymans

Schuring

Sanders

Boersma, M.T.

Maas

Cappellen

Cromvoirt

Receveur

Broere

v.d.Goor

de Jong

Knijff

n.n.b.

n.n.b.

Bogaerts

Omers

Pardoen

Rohnstrom

Rinkema

Boschma

v.Esch

Toben

Koster

v.d.Burg

Sanders

Dobbelaar

Paymans

Snip

Onnink

Bruinsma

Vermander

Naam

41

40

154

180

23

68

131

27

224

152

49

82

37

64

-

-

210

20

97

88

208

16

164

93

12

177

23

132

154

44

163

159

43

Lid

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

71

72

72

72

72

72

71

72

72

72

71

72

71

Bj

D

USA

F

NL

NL

NL

I

I

I

F

I

SUI

D

D

I

I

NL

I

NL

NL

SUI

I

I

I

NL

NL

NL

I

I

NL

I

I

USA

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Inj.

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Inj.

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

Land Motor

Aut

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Bak

USA

145

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

145

Eur

Eur

145

USA

AC326

Gris Nacré

Brun Scarabee

Vert des Tropiques

Feuille Dorée

AC616

Bleu d’Orient

Or de Simiane

Blanc Meije

Bleu d’Orient

Rouge de Grenade

Vert Argenté

Vert des Tropiques

Sable Metallisé

Gris Nacré

Brun Roquebrune

Gris Largentiere

Sable Metallisé

Brun Scarabee

Rouge de Rio

Blanc Meije

Rouge de Rio

Brun Scarabee

Vert des Tropiques

Sable Metallisé

Blanc Meije

Eur./USA Kleur

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Leer

Stof

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Stof

Leer

Leer

Stof

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Simili Airco

Leer

Stof

Leer

Stof

Leer

Stof

Stof

Leer

Leer

Leer

Int.

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

ja

ja

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Blaupunkt Get. Glas

ja

CE

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Blaupunkt Get. Glas

ja

ja

ja
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Vroom

Holtrop

Der Kinderen

v.d.Velde

Vermunt

v.d.Reijden

Wortman

n.n.b.

n.n.b.

PF-64-ST

SM-19-72

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

DM-70-57

DE-88-79

DE-88-79

n.n.b.

n.n.b.

AH-47-58

AH-64-65

n.n.b.

GL-80-HY

GL-80-HY

n.n.b.

DE-53-94

n.n.b.

30-SM-90

n.n.b.

FH-47-NH

94-SR-12

23-10-VG

NY-61-YX

DR-93-58

HB-TD-65

DE-23-91

FZ-73-ZJ

RD-NN-73

RD-NN-73

SB8171

SB8172

SB8202

SB8221

SB8304

SB8322

SB8440

SB8520

SB8617

SB8617

SB8675

SB8822

SB9042

SB9047

SB9065

SB9143

SB9143

SB9275

SB9303

SB9486

SB9687

SB9907

SC0227

SC0287

SC0443

SC0512

SC0513

SC0645

SC0663

SC0689

SC0945

SC0945

Post

Blanksma

Hermans

Pijlman

Boersma, F.H.

Zwiers

Warmerdam

Burger

Hill

v.Os

Andreae

Veldma

KesselsKramer

Gudde

v.d.Haring

Hilhorst

Wijnhoven

Brinkerink

v.Dijl

Keijzer

Bos

v.d.Spek

t Hoen

Hoho

Landman

Huiting

AH-90-09

SB8171

Naam

Kenteken

Chassis

-

161

13

35

67

233

14

217

92

207

197

196

96

232

84

142

47

133

206

188

136

19

213

74

129

250

6

62

70

8

111

157

227

Lid

73

73

72

72

73

72

72

72

73

72

72

73

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

Bj

I

I

D

I

GB

I

I

NL

NL

B

USA

NL

USA

USA

F

NL

SUI

I

I

F

F

USA

USA

USA

F

F

B

F

F

I

I

I

I

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

3,0 Carb

2,7 Carb

2,3 DS

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

Land Motor

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Aut

5

Aut

5

5

5

5

5

5

5

5

Aut

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Bak

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

USA

Eur

USA

USA

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

USA

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

145

Eur

Gris Nacré

Blanc Meije

Beige Tholonet

Blanc Meije

Brun Scarabee

Sable Metallisé

Brun Scarabee

Or de Simiane

Sable Metallisé

Brun Scarabee

Brun Scarabee

Rouge de Grenade

Gris Largentiere

Blanc Meije

Blanc Meije

Gris Nacré

Brun Scarabee

Brun Scarabee

Blanc Meije

Blanc Meije

Vert des Tropiques

Vert des Tropiques

Blanc Meije

Blanc Meije

Vert des Tropiques

Brun Scarabee

Blanc Meije

Blanc Meije

Blanc Meije

Eur./USA Kleur

Stof

Stof

Stof

Leer

Stof

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Stof

Stof

Stof

Leer

Leer

Stof

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Stof

Leer

Leer

Leer

Leer

Stof

Stof

Stof

Int.

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

CE

ja

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Blaupunkt Get. Glas

ja

ja

ja

CE

ja

Blaupunkt Get. Glas

ja

Radio
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de Vries

Evers

de Groen

Horjus

Span

v.Gompel

v.Gompel

n.n.b.

19-SZ-54

PT-74-XN

FH-40-NH

9294QR34

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

82-21-XU

n.n.b.

KLN402

86-53-ZD

86-53-ZD

ESG485

DL-39-63

25-AK-29

XV-32-LS

SC1032

SC1038

SC1410

SC1450

SC1585

SC1585

SC1709

SC1822

SC1965

SC2063

SC2134

SC2241

SC2268

SC2268

SC2286

SC2537

SC2879

SC2917

DH-25-43

n.n.b.

72-BS-99

SC3910

n.n.b.

SC3180

SC3623

n.n.b.

SC3154

SC3578

24-BV-80

SC3051

22-DR-00

Andrée

10-AR-22

SC3049

32-DR-00

Derickx

FD-59-FB

SC3034

SC3456

Urselmann

FP-30-KG

SC3019

SC3456

Meer

PF-VD-81

SC2996

Cats

Derickx

Derks

Hoitsma

Schafrat

Herens

Rathnow

de Jong

de Jonge

SC2950

v.d.Burg

RB-SV-21

DR-22-81

SC2949

Bertens

v.d.Laan

Sissingh

Giorgi

v.Arnhem

Thijssen

van Lindt

Derickx

Groot

Bogaard

Snoeker

Brunklaus

PZ-53-RT

SC0948

Naam

Kenteken

Chassis

10

228

34

33

104

148

228

114

230

191

63

172

108

100

36

53

87

51

223

184

168

228

15

211

41

41

151

9

81

149

107

91

194

Lid

74

74

74

74

74

74

75

74

73

73

73

72

74

74

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

72

Bj

NL

F

I

F

NL

E

B

NL

NL

NL

F

D

I

I

NL

I

B

NL

NL

B

F

NL

I

D

I

F

F

D

B

B

F

B

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Inj

Land Motor

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Bak

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Opera

Brun Scarabee

Gris Largentiere

Gris Nacré

Gris Nacré

AC082

Vert Argenté

Gris Nacré

Gris Largentiere

Gris Largentiere

Blanc Meije

Blanc Meije

Beige Tholonet

AC080

AC82

Vert Argenté

Blanc Meije

Blanc Meije

Or de Simiane

Bleu de Bregancon

Bleu Delta

Bleu Delta

Brun Scarabee

AC326

Brun Scarabee

Vert des Tropiques

Sable Metallisé

Bleu de Bregancon

Beige Tholonet

Rouge de Grenade

Eur./USA Kleur

Leer

Leer

Stof

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Stof

Stof

Leer

Stof

Stof

Leer

Leer

Leer

Simili

Stof

Stof

Simili

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Stof

Leer

Int.

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco
Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

ja

ja

ja

ja

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Blaupunkt Get. Glas

Get. Glas

Blaupunkt Get. Glas

ja

CE

Blaupunkt

ja

ja

Blaupunkt Get. Glas
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Kenteken

n.n.b.

n.n.b.

TN-32-BG

DV-JR-94

TX-RN-10

PT-RL-66

FG-TS-20

NL-PF-19

89-YA-58

YV-86-TV

n.n.b.

DH-48-51

02-28-UA

02-51-ZH

03-01-PK

09-NG-80

25-25-RP

25-96-ZR

25-96-ZR

63-69-RU

64-00-RU

72-64-ZP

AH-47-58

AL-49-63

DE-33-45

DH-81-70

HZ-HH-53

TV-SL-06

YV-86-TV

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Chassis

SD0056

SD0056

SD0614

SD0634

SD0722

SD0950

SD1392

SD1401

SD1779

SD1783

SD4370

SD8093

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

de Vries

de Vos

de Voogt

Cornelissen

Vroom

Koler

Walraven

Arends

Offerman

Maasdam

Beerten

v.d.Werff

Wandel

v.d.Velde

v.Broekhoven

Paymans

Rosier

Deetman

v.d.Laan

v.d.Laan

v.Dijk

Smit

Waterreus

v.Steenhoven

Colman

Hackenberg

v.Heezik

v.Weert

Ensink

Pigeaud

Monkau

v.Dam

Slik

Naam

199

241

140

175

31

143

45

144

61

237

239

248

3

5

202

154

162

195

2

1

7

11

204

165

242

89

170

246

153

55

150

240

24

Lid

73

71

73

73

74

72

71

72

72

70

71

71

72

72

72

70

73

72

72

72

73

74

73

73

73

73

73

73

72

73

Bj

I

I

B

I

F

I

USA

F

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

USA

USA

SUI

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

F

2,7 Carb

2,7 Inj.

2,7 Carb

2,7 Inj.

2,7 Inj.

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

2,7 Inj.

2,7 Carb

3,0 Carb

2,7 Carb

2,7 Carb

3,0 Carb

3,0 Carb

3,0 Inj

3,0 Carb

3,0 Carb

3,0 Carb

2,7 Carb

3,0 Carb

Land Motor

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Aut

5

5

Aut

Aut

Aut

Aut

5

5

Bak

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

USA

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

USA

USA

Eur

Eur

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

Eur

Gris Nacré

Brun Scarabee

Beige Tholonet

Brun Scarabee

Gris Largentiere

Brun Scarabee

Brun Scarabee

Gris Nacré

Sable Metallisé

Blanc Meije

Gris Nacré

Brun Scarabee

Sable Metallisé

Bleu Platine

Blanc Meije

Rouge de Rio

Bleu de Bregancon

Blanc Meije

Brun Scarabee

Gris Nacré

Sable Metallisé

Beige Tholonet

AC73

Blanc Meije

Brun Scarabee

Blanc Meije

Gris Largentiere

Vert des Tropiques

Brun Scarabee

Eur./USA Kleur

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Leer

Leer

Stof

Leer

Stof

Leer

Leer

Leer

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Airco

Simili Airco

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Simili

Stof

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Stof

Leer

Int.

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Blaupunkt Get. Glas

ja

Blaupunkt Get. Glas

ja

ja

ja

ja

Get. Glas

Blaupunkt Get. Glas

Blaupunkt Get. Glas

ja

ja

Radio

Get. Glas

Get. Glas

Get. Glas

Airco
Leer
Blanc Meije
USA

ja
Airco
Leer
Vert des Tropiques
Eur

ja
Airco
Leer
Bleu d’Orient
Eur

209

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Zuiderwijk

69

203

n.n.b.
n.n.b.

Veldhuis

n.n.b.
n.n.b.

v.Iperen

n.n.b.
n.n.b.

ter Mors

192

73

USA

3,0 Carb

Aut
3,0 Carb
USA
73
247

160

n.n.b.
n.n.b.

Stassen

n.n.b.
n.n.b.

Stam

2,7 Carb
F
71
171

Succes. Ik ben benieuwd!

n.n.b.

Plasmans

71
198

238

Ik zal alle binnengekomen mutaties verwerken en
dan in een volgende SublieM een nieuw overzicht
publiceren. Daarna begin ik aan de statistische
verwerking. Als u daar getuige een groot aantal
binnenstromende e-mails tenminste behoefte aan
voelt.

n.n.b.

Meek

Zend per e-mail aan de redactie alles wat niet klopt.
Geef duidelijk aan wat er gewijzigd dient te worden. Stuur in ieder geval het chassis- en als het kan
motornummer toe.

n.n.b.

Geul

212

- Controleer of de daarbij vermelde SM(‘s) in uw
bezit is/zijn

Kenteken

Engelenburg

5

Stof
Sable Metallisé
Eur

CE
Leer
Vert des Tropiques
Eur

5
2,7 Carb
E

2,7 Carb

5

Airco
Stof

Int.

Rouge de Rio
Eur

Eur./USA Kleur
Bak

5
2,7 Carb
F

Land Motor
Bj

71
46

- Controleer of uw naam er bij staat

n.n.b.

Eikelboom

Lid

- Controleer of al uw SM’s er bij staan

Chassis

Naam

- Controleer of uw SM er bij staat

- Controleer de gegevens

Radio

Get. Glas

En nu dus het verzoek:
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Doe uw SM maar weg!
Norev miniatuur 1:18 is formidabel
Lang verwacht, maar eindelijk is ze daar: de ultieme
miniatuur-SM. Voor zo´n 30 euro staat hij bij u thuis.
Nauwelijks onderhoud (beetje stof afnemen), geen
jaarlijkse APK-angst, geen benzineverbruik en verzekering, en alles wat het moet doen, doet het. Tot
in lengte van jaren!
Op internet was ze al te bestellen. Ik zag prijzen
voorbij schieten van 49 euro als je voor-intekende.
De bestellingen kwamen bij bosjes binnen bij de
handelaren die brood zagen in de voor-verkoop. Nu
kost ze stukken minder en je kan haar gewoon halen
bij de gespecialiseerde miniatuur-autowinkels.

Is ze mooi? Ze is prachtig! Ik herinner me discussies
in het bestuur, enkele jaren terug, waarin menig
bestuurslid ervoor pleitte zo´n model in de schaal
1:18 te laten vervaardigen. Ik heb eens geteld uit
hoeveel onderdelen een echt mooi exemplaar zou
moeten bestaan. En ik heb geïnformeerd bij modelmakers/mallenmakers en die zeiden allemaal:
onbetaalbaar.
Het kostte tenminste 100.000 gulden om alleen de
tientallen mallen te maken. RVS-randjes, stoelen,
dashboard, motorkap, motor, wielen, ga maar door!
Dan de productie nog: losmaken van de gietstuk-
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ken, vijlen, spuiten, in elkaar zetten, verpakken,
versturen… Niet te doen voor een redelijke prijs,
om nog maar te zwijgen over de distributiekanalen
die er aan willen verdienen. Het idee werd beleefd
afgeserveerd.
Norev kan het wel. En hoe! U kunt uw echte SM
maar beter wegdoen. Deze is minstens zo aaibaar
als de echte. Ze roest niet, en loopt geen schade op,
als uw kinderen er tenminste af kunnen blijven.
Want ze is zó mooi! Zó aantrekkelijk!
Deze SM is onverslaanbaar qua model, al blijft de
Mont-Blanc SM een beauty. Maar de Chinese vingertjes die dit allemaal in elkaar plakken, die zijn goud
waard. Zelfs de moquette op de vloer, de dorpels
en in de kofferruimte is geïmiteerd: ze voelt als stof
aan! Deuren, motorkap en achterklep kunnen open,
zelfs aan de beweegbare hoedenplank is gedacht.
En dan die motorruimte: minutieus nagemaakt. Helaas krijgt u wel een exemplaar zonder airco. En ook
het stangetje tussen de demper en de koplampen
ontbreekt. Maar dat kunt u zelf wel maken. Als u
een pincet of kleine vingertjes hebt. Het dashboard
heeft de goede kleur. De radio is vreemd: hij ligt er
een beetje bovenop. Geen Continental Edison dus.
Maar die is wel te vinden voor 400 euro. Jammer
dat de knopjes voor de uitzetraampjes ontbreken.
Maar wat wilt u voor 30 euro? Een echte SM? Effe
doorsparen!
PS: als u óók DS-fan bent, haal voor dezelfde prijs
een groenmetallieke DS 21 Pallas injection électronique met dezelfde kwaliteiten! Toch heeft de SM
een streepje voor op de DS: de kofferklep kan niet
open, en die van uw SM wél.
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Op een mooie(!) pinksterdag
...op stap met de SM
Door Harry Meek
Wat is er leuker om in het prille voorjaar er met de SM
op uit te trekken en er mee te rijden met een oldtimerrit
door fraaie stukjes Nederland? Maar soms
zijn er van die momenten dat je er minder
pret aan beleefd. Kortom, rijden met de SM
is niet altijd een feest!

wat al teveel geweest vrees ik want de Maserati
begon daarna flink te miss-fire’en en te sputteren.
We hebben de rit niet uit kunnen rijden, we zijn in
een rustig tempo naar huis gereden.

Op 2e pinksterdag in het jaar 2004
besloot uw scribent er met de SM op
uit te trekken en mee te doen aan een
oldtimerrit georganiseerd door een club
uit Lelystad. Het is wel leuk om ook
eens mee te doen aan een evenement
waar niet alleen SM’s of andere Citroëns
aan mee doen. Zo ontmoet je nog eens
mensen die behept zijn met een ander
(oldtimer)virus, en dat verruimt je blikveld wel eens.
Navigeren
Zo vertrokken wij met zo’n 50 auto’s
voor een rit richting Friesland. Fraai
weer, en de SM loopt als een zonnetje. Mijn vriendin voor het navigeren
is echter wel een uitdaging want die
haalt regelmatig links en rechts door
elkaar waardoor het regelmatig voorkwam dat wij een hele stoet oldtimers
tegemoet kwamen. Hé wat leuk, nog
een oldtimerrit dachten wij, totdat wij
enkele bekenden van die ochtend tegen
kwamen. Rechtsomkeer maar weer! Of
links, hoe was het ook al weer?
Op naar 200 km/u
In de polder stond ik vooraan voor de
Ketelbrug te wachten. Een mooie gelegenheid om
na het omhoog gaan van de slagbomen de snelle
sprint te maken op een geheel leeg wegdek. Al snel
zat ik op de 200 km/u, wow, dat doe je ook niet elke
dag (althans ik niet) en daarna maar weer rustig
aan richting de 120 km/u. Deze sprint was toch
100 SublieM 50 - December 2005

Reviseren maar!
De volgende dag naar mijn garage gereden die mijn
SM in onderhoud heeft. Daar bleek dat de kettingspanner van de primaire ketting was afgebroken en
dus was een grondige motorrevisie onvermijdelijk!
Natuurlijk komt dit financieel nooit uit dus heb ik

aangegeven geen haast te hebben met de reparatie. Meteen maar een verbeterd pompasje, nieuwe
oliekoelslangen en een nieuwe koppelingsplaat
laten aanbrengen en de SM was na twee maanden
weer thuis. Ze heeft de rest van het seizoen geen
kuren meer gehad en verdween in december in de
winterstalling.
Nieuwe rit
In het vroege voorjaar van 2005 heb ik haar weer
opgehaald en bleek de accu kapot te zijn. Geen
probleem, nieuwe accu erin en tuffen maar dacht
ik. Vervolgens begonnen de koelproblemen zich
hardnekkig voor te doen. Nieuwe thermostaat erin
en rijden maar weer. Echter het probleem bleef en
binnen de kortste tijd stond ik weer met een oververhitte motor en bestuurder aan de kant. Weer naar
de garage en die besloot de hele koeling maar eens
grondig schoon te maken. Bleek dat er een fikse
verstopping was in het watertankje waardoor het
leek of het waterpeil in orde was maar het water
bleef mooi in het tankje staan terwijl de motor geen
koelmiddel kreeg toegediend. De monteur die dit
ontdekte heb ik de hemel in geprezen!!
Herkansing
Ik dacht van de problemen af te zijn en besloot op
2e pinksterdag mee te doen aan een – u raadt het
al – oldtimerrit door de Achterhoek. Het was een
optocht zodat we keurig konden meerijden in de
stoet waardoor navigeren niet nodig was, tot groot
genoegen van mijn vriendin en mijzelf! Prachtig
weer, 100 oldtimers, dikke pret en de SM liep als een
zonnetje totdat 5 km voor de finish mijn achterbuur
mij begon te waarschuwen door middel van lichtsignalen en claxonneren. Ik wou per se niet dat er weer
wat met mijn auto aan de hand was dus reed ik door
maar zag wel een verdacht spoor achter mij aankomen. Toch maar even gestopt en zag dat er flink iets
onder de wagen wegliep. Jawel, koelvloeistof!! De
koelslang die loopt van achter het motorblok naar
de radiator was de boosdoener. Het was inmiddels
17.00 uur en de wegenwacht gebeld, ze zouden binnen 30 minuten ter plekke zijn! Omdat wij vooraan
waren gestart, trok het gehele deelnemersveld aan
ons voorbij wat tot vele reacties leidde zoals ’zie je
wel, die Citroëns zijn echt onbetrouwbaar’ en ‘had
je maar een goeje moeten kopen’. Weinig solidariteit
dacht ik zo. Je staat toch wel even mooi voor paal
als van de 100 gestarte auto’s er 99 heel aankomen

en die ene die niet aan de BBQ en bier kan gaan ben
jij met je Citroën SM.
ANW-Nee
Het was inmiddels 20.00 uur, het werd koud en nog
geen ANWB-wegenwacht gezien. Het werd inmiddels al donker ook en de deelnemers die wel aan het
feesten waren geslagen, waren weer op terugreis.
Plotseling hoorden wij piepende remmen en er
verscheen een DS achter onze SM. De bestuurder
stapte uit en deed zijn kofferbak open en kwam op
ons af met een redelijk gevulde gereedschapskoffer.
Het bleek een DS-liefhebber te zijn hier uit de buurt
en hij was op familiebezoek geweest en op weg naar

‘We hebben de rit niet
uit kunnen rijden, we
zijn in een rustig tempo
naar huis gereden’
huis toen hij de gestrande SM ontwaarde. Voor dat
ik het wist, zat ie al onder de motorkap om te proberen de waterlekkage te lokaliseren. Even later kwam
eindelijk de wegenwacht (had ons drie uur laten
wachten zonder een excuus!) en gezamenlijk met
onze DS-redder in nood heeft men de slang tijdelijk
kunnen repareren zodat wij verkleumd en al weer
huiswaarts konden keren. Om 22.30 uur waren wij
thuis, met de stellige overtuiging dat wij nimmer
meer op een 2e pinksterdag aan welk oldtimerevenement dan ook met de SM zullen deelnemen. De
SM blijft die dag binnen en wij ook!!
Toch zie je maar weer dat je als Citroën-familie een
band hebt met elkaar. Onze DS-vriend heeft zeker
twee uur van zijn vrije zondag aan onze panne opgeofferd en wilde niet eerder vertrekken totdat de
auto definitief gereed was voor vertrek. Ik heb hem
later op de CitroMobile bedankt voor zijn inzet met
een fles goeie jenever. Je moet dit soort vrienden
koesteren, nietwaar?
P.S.: de SM rijdt weer als een zonnetje en staat weer
netjes in de stalling want sneeuw willen we niet
riskeren...
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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 50 - December 2005 107
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