
Uitgave van de Citroën SM Club Nederland



SublieM is een uitgave van de Citroën SM Club Nederland

p/a Peppinghof 14
1391 BC  Abcoude
telefoon: +31 (0) 70 399 51 69
telefax: +31 (0) 35 621 09 27

e-mail: info@citroensmclub.nl
internet: www.citroensmclub.nl

Kamer van Koophandel Noordwest-Holland: 40626199

Bankrekeningnummer 42.58.19.930 (ABN-AMRO Rotterdam)
Girorekeningnummer 533621 (Postbank Rotterdam)

De Citroën SM Club Nederland is opgericht op 22 april 1993 en aangesloten bij de Federatie van Historische 
Automobiel Clubs (FEHAC) en de Federation Internationale des Clubs Citroën SM (FICCSM).

Membre de coeur: Robert Opron (France)
Membre d’honneur: Peter Pijlman (France)

SublieM
Redactie   :  Roland van der Spek (redactie@citroensmclub.nl)
Vormgeving   :  Eveline van Ginneken 
Technische rubrieken  : Peter Derks (peter.derks@free.fr)
    : Joris Bogaard (joris@citroensmclub.nl)
Productie   : Drukkerij Meerpaal - Tiel
Oplage    : 200 exemplaren

Bestuur
Voorzitter   : Peter Snoeker (peter@citroensmclub.nl)
     +31 (0) 622 978 878
Penningmeester &  :  Eric Bruinsma (eric@citroensmclub.nl)
ledenadministratie   +31 (0) 180 614 664
Evenementencoördinator :  Marc Hopmans (marc@citroensmclub.nl)
     +31 (0) 76 521 88 34
Technisch coördinator  :  Joris Bogaard (joris@citroensmclub.nl)
     +31 (0) 652 303 059
Clubarchief, website &   :  Roland van der Spek (roland@citroensmclub.nl)
SublieM    +31 (0) 653 837 274

Lid worden
U kunt een nieuw lidmaatschap aanmelden bij de penningmeester: u ontvangt een inschrijfformulier en na retour-
ontvangst en overschijving van het inschrijfgeld en contributie op een van bovenstaande rekeningnummers bent u 
lid van de Citroën SM Club Nederland. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw inschrijving.

Inschrijfgeld    € 12,50 (eenmalig)
Lidmaatschap Nederland  € 75,00 per jaar met automatische incasso (anders € 77,00 per jaar)
Lidmaatschap buitenland  € 80,00 per jaar

Adverteren
4 x hele pagina (jaar), full-color  € 200,00
4 x halve pagina (jaar), full-color  € 100,00
Eenmaling een advertentie plaatsen is mogelijk, prijzen op aanvraag bij de redactie

De Citroën SM Club staat niet in voor de kwaliteit van goederen en/of diensten van haar adverteerders.

55
Mei 2008

In dit nummer:

Evenementen 4

Van de voorzitter 5

Snelle Mededelingen 6

Verslag Algemene Ledenvergadering, 17 februari 2008 12

Verslag Buitengewone Ledenvergadering, 6 maart 2008 16

Schuin Marcheren of Strakke Mechanica! 18
Door Joris Bogaard

Internationaal Evenement in York 20
door Peter Snoeker

SM voor elke dag 24
door Roland van der Spek en Joris Bogaard

Clubshop 34

SublieM 55 - Mei 2008   3



Evenementen

MEi

2 t/m 4 mei Internationale Citroën SM Meeting in Zwitserland 
   
3 & 4 mei CitroMobile in Utrecht 

JuNi
  
n.n.b. Barbecue
 
SEptEMbEr
  
5 t/m 7 september  Bezoek Regembeau, Frankrijk

OktObEr
  
11 of 12 oktober Najaarsevenement

 

Meer informatie over de meetings leest u op de website.

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 Marc Hopmans (evenementencoördinator) via  
telefoonnummer 076 - 521 88 34 en mail hem via marc@citroensmclub.nl.

Op de cover:

Is het de aankondiging van onze meeting in Den Bosch? Door Gijs de Jonge

Van de voorzitter

Beste Leden,

Daar is de zon. En vogels fluiten voluit. Niet alleen in een ver warm land, nee, ook weer in Nederland, 
waar het lente is. Pasen, Pinksteren, CitroMobile; gebeurtenissen die het voorjaar voor mij kleur geven. 
Tijd om nog meer van onze SM’s te genieten en haar te laten paraderen onder de ogen van opgetogen 
toeschouwers. En, worden het weer vele zomerkilometers voor u en de SM? Of houdt u het genoegen wat 
bescheidener? Ach, zolang u er maar veel plezier aan hebt. 

Ikzelf heb dat in het jaar 2007 gehad, maar na vele kilometers was mijn SM weer toe aan onderhoud in 
Abbenes; ik hoop dat ze met enige weken zodanig volledig in orde is dat ik het Zwitserse Internationale 
Evenement kan bezoeken. Dat valt dit jaar begin mei. Erg vroeg; wellicht is dat één van de redenen voor 
een wat beperkte deelname door leden van onze club aan dat evenement. Ach, volgende keer beter. En dat 
is geen loze kreet, want de volgende keer is het evenement het door onze club georganiseerde SM Royale 
009, op 21-23 mei 2009! Dat moet nu al groot in uw agenda! Want dat wordt megamooi en een perfecte 
gelegenheid voor ons allen om onze auto’s te laten schitteren samen met die van de vast in grote getale 
opkomende buitenlanders. Harrie Brunklaus, Paul Paymans en Cyril Sars trekken die kar. Staat u klaar als 
vrijwilliger?

Het clubleven heeft de afgelopen maanden ook niet stilgestaan; de BLV van 6 maart 2008, waarover u hier 
in deze SublieM meer leest, heeft voor heel wat activiteit gezorgd; onze club is geen dooie boel en dat is 
mooi. Uit alles blijkt dat iedereen erop gespitst is om onze auto’s rijdend te houden en dat valt te prijzen. 
Bij deze.

Ik ga morgen maar eens kijken naar hoe de werkzaamheden aan mijn auto vorderen; zo’n zin om weer in 
mijn SM te rijden! En de elegantie en kracht weer vol te ondergaan. Kids en vriendin mee naar mooie plek-
jes…

Tot ziens op onze evenementen. Veel plezier en al het goede voor u en de uwen!

Peter Snoeker 
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Snelle Mededelingen januari t/m april

Gefeliciteerd!
Onze club was op 22 april 2008 precies 15 jaar oud! Dank 
aan de oprichters en al diegenen die zich sedertdien voor 
de club hebben ingezet. Moge onze 15-jarige een mooi 
aantal mooie nieuwe jaren kennen; many happy returns!
En over de grenzen kijkend, is een gelukwens op zijn 
plaats aan de Franse club. Bij deze gefeliciteerd! Dit jaar 
viert de Franse club immers haar 25-jarig bestaan. In 1983 
heeft Jean-Paul Debroise de gedachte om een advertentie 
te zetten in La Vie de l’Auto om eigenaren van Citroën SM’s 
bij elkaar te brengen. En dat doet hij. Op dat moment is de 
SM al acht jaar uit productie, zijn de inruilprijzen laag en 
wagen weinig garages zich aan reparatie. Een lezer van la 
Vie de l’Auto, Jean Pierre Devlaeminck, reageert op de ad-
vertentie en samen met Debroise richt hij de Franse club/
vereniging op. Men wil starten met een onderdelenservice 
en met behulp van de het veertigtal leden van dat moment 
koopt men een groot gedeelte van de onderdelenreserve 
waarvan Citroën dan juist distributie in haar dealernet-
werk heeft stilgezet. Heel snel groeit de Franse club tot 500 
leden, onderverdeeld in regionale afdelingen met eigen 
meetings en een dan één jaarlijkse nationale samenkomst. 
De 25e verjaardag viert men met een meeting in Lyon van 
16 tot en met 18 mei. Vandaag de dag is de Franse club 
met 700 leden één van de tien grootste clubs in Frankrijk 
van klassieke automobielen. Voorwaar een compliment 
waard. Bij deze. En onze felicitaties!

Fehac-evenement te Assen
Op zaterdag 29 en zon-
dag 30 september 2007 
werden op het TT-circuit 
in Assen onder het motto ‘Historie op Assen’ 
races verreden, hadden op het circuitterrein vele clubs 
onderdak en was een beurs georganiseerd. Dit had al-
les in zich om een geweldig evenement te worden. 
Citroën-contact keek daar ook zo tegenaan en had een 
grote tent gearrangeerd, zeer strategisch geplaatst langs de 
centrale straat en direct na de onderdoorgang. Onder meer 
onze club was gevraagd om in die tent een SM tentoon te 
stellen en een clubstand te bemannen. Aan veel aspecten 
was gedacht door Citroën-contact en door onze club, het 
uiteindelijke resultaat zag er dan ook prima verzorgd uit. 
Mooie Eenden, Ami’s, Tractions, CX’en, DS’en, en dan het 
pronkstuk: de SM Opéra. Wat ons echter het meest bij zal 
blijven, is de regen. Mijn god, wat een regen. En daarbij 
dan ook nog de stevige wind. Het is ons desondanks gelukt 
om de clubshopvoorraad droog in de tent te krijgen. Geen 
moeite voor niks: alle meegebrachte verkoopparaplu’s wa-
ren binnen vijf minuten verkocht. Een eigen paraplu, niet 
te koop, was binnen een onbewaakte seconde weg bij de 
stand. Was dat dan de paraplu die we later, kapot gewaaid, 
in een hoek van het terrein zagen liggen? U weet; ‘gestolen 
goed gedijt niet’. We moesten onze eigen SM parkeren op 
de parking voor klassieke auto’s, een terrein wat norma-
liter waarschijnlijk een keiharde grasvlakte is; na een dag 
regen was onze SM echter al behoorlijk in de prut gezakt 
maar zoals het een SM betaamt, kwam zij daar goed uit. 
De modder aan onze schoenen beviel minder… Gelukkig 
was, ondanks het weer, de sfeer in onze tent opperbest en 
was er veel interesse voor de fraaie Citroëns. We waren er 
op zaterdag; op zondag is het, zo hoorden we later, niet 
anders geweest. Velen van ons hebben zich goed vermaakt 
en daar is terecht dank voor uitgesproken aan de Fehac en 
Citroën-contact. En hulde voor allen die onze stand hebben 
willen bemannen gedurende die twee dagen.

SM in de film
De roep om kopij klinkt luid. Hierbij een leuk item voor de volgende uit-
gave van SublieM: de SM in allerlei film- en tv-optredens. Je kunt in de 
betreffende site heel gericht zoeken: alle auto’s in alle films, of alle SM’s in 
alle films, of alleen in een specifieke film of programma, enz. Alle auto’s 
zijn te zien op: www.imcdb.org. Wil je alle films en fragmenten met een SM 
bekijken, klik dan op Search en vul bij merk en type uw favoriete auto in.

Clublid Paul Beerten uit Boxmeer

SM op schaal
Het bronzen model dat op onze clubsite 

staat, is nu ook te verkrijgen in andere 
uitvoeringen. Clublid Wil Schuring heeft 

een model van gips laten maken in com-
binatie met polymeer (een kunststofsoort) 
en helemaal van kunststof. Het model van 
gips staat niet op z’n wielen (zie foto). 
Wordt geleverd in witte uitvoering maar 
kan zelf in ieder gewenste kleur gemaakt 
worden. Het vol-kunststof model kan gele-
verd worden staand op de gietvoet, staand 
op de vier wielen en in de kleur die men 
wil. Prijzen: model in gips/polymeer: 25 
euro (wit); kunststof op gietvoet: 35 euro 
(en in gewenste kleur) en kunststof op vier 
wielen: 50 euro (en in gewenste kleur). 
Heb je interesse: mail Wil op whschuring@
zonnet.nl.

precies passend
Clublid Niek Otte kocht een SM en wilde 
die per se achter zijn huis hebben. Dat hoeft 
geen probleem te zijn. Maar wel bij Niek 
in Rotterdam. Zie hier de fraaie foto die hij 
gemaakt heeft daarvan. We kunnen alvast 
verklappen dat het gelukt is de SM door de 
steeg te loodsen. Heel voorzichtig.

6   SublieM 55 - Mei 2008 SublieM 55 - Mei 2008   7



Snelle Mededelingen januari t/m april

Meeting bij blikwerk
Ik weet niet of u nog zit te wachten op een verslag van de 
meeting bij Blikwerk in Drachten op 12 mei 2007. Want dat is 
al een behoorlijke tijd terug. Intussen zou het jammer zijn om 
die meeting nu maar helemaal onbesproken te laten. Want het 
was een buitengewoon plezierige meeting met veel leuke leden 
en mooie SM’s erbij. Wel moesten we ervoor naar Drachten… 
nogal ver weg, maar dan heb je ook wat. Speciaal voor ons was 
er een SM ‘uit elkaar gelegd’ en na de welkomstkoffie en mijn 
welkomstwoord kregen we uitvoerige explicatie over die auto en 
over de werkwijze van Blikwerk in het algemeen en wat zij zoal 
aan Citroëns onder handen krijgt. Gestart als plaatwerkbedrijf 
in 1989, is het nu een allround restauratiebedrijf voor auto’s van 
diverse merken, met voorliefde voor klassieke Citroëns. Blik-
werk streeft naar hoge kwaliteit, en vertelt haar klanten tevoren 
dat dat ook wat kost. Dat leidt tot wederzijdse tevredenheid. De 
opkomst was groot en dat was ook leuk omdat Blikwerk veel 
moeite had gedaan en deed om het ons naar de zin te maken. 
Lekkere koffie, ruime lunch en uitvoerig de tijd voor goede ge-
sprekken: buitengewoon geslaagd. Daarvoor heb ik de directie 
namens onze club zeer bedankt. Daarna via een mooie tourrit 
naar een fraai etablissement in de buurt waar we in het zonnetje 
een afsluitende borrel genoten. Voor het gemeentehuis mochten 
we op een speciaal parkeerplaatsje/pleintje parkeren; dat trok 
direct de aandacht van de bevolking. Toen ook de commis-

saris van de Koningin 
samen met een aantal 
kompanen langskwam 
en lovende woorden 
over onze auto’s en onze 
clubactiviteit sprak, was 
de dag helemaal ‘af’, 
dat begrijpt u. Wat is 
het mooi in Friesland en 
wat een leuke meeting; 
Blikwerk bedankt!

Peter Snoeker

2008
Onder het motto ‘beter laat dan nooit’ 
tonen we u hierbij de Nieuwjaarsgroe-
ten van de Belgische DS/SM Club en 
van de SM Club de France. Die laatste, 
maar dat had u al kunnen lezen, bestaat 
dit jaar 25 jaar!

Nieuw potentieel clublid
Clublid Robert de Jonge en zijn vriendin 
Lidwien Martens zijn de trotse ouders 
van Guido. Nu heeft hun dochter Lieve 
er dus een broertje bij. Guido is geboren 
op 13 januari 2008.

SM in de pers 1
In het juni-nummer van Klas-
siek & Techniek (nummer 111) 
stond een agenda van aller-
hande beurzen en evenementen 
waarbij de pagina was geïllu-
streerd met een prachtige foto 
van een race-SM in de sneeuw.

SM in de pers 2
Met de Franse presidentsverkiezingen 
in het achterhoofd – medio 2007 – ver-
scheen het Franse Citropolis met twee 
verschillende covers: een met de twee SM 
Présidentielles waarop de uiteindelijke gekozen 
Nicolas Sarkozy is afgebeeld en een met zijn 
charmante tegenkandidate Ségolène Royal. In 
het nummer zelf wordt verder niet ingegaan 
op de verkiezingen, wel wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan de twee SM Présiden-
tielles. De 2PR75 en 3PR75 zoals ze genoemd 
worden, aan de hand van de kentekens, zijn 
uitgebreid gefotografeerd en er wordt diep op 
de achtergronden van ontwikkeling ingegaan. 
De moeite van het lezen waard: de nummers 
zijn via de Franse website van Citropolis vast 
na te bestellen.

SM in de pers 3
Ook het fraaie Nederlandse lijf-
blad voor Citroën-liefhebbers, 
CitroExpert, haakte in op de 
toen aanstaande Franse verkie-
zingen door de Présidentielles 
op de cover te zetten. Binnenin 
komen alle Franse presidentiële 
auto’s aan bod.

SM in de pers 4
Heel leuk: het Zweedse autotijdschrift Automobil publiceerde – het is al 
even geleden – in nummer 10 van 2005 een uitgebreid artikel over de SM 
onder de titel ‘complexe klassieker’. In een twaalf pagina’s tellend artikel 
wordt alles over de SM op historisch en technisch gebied uit de doeken 
gedaan. Althans, dat denken we, we zijn het Zweeds niet machtig…
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Snelle Mededelingen

uitslag resultaten enquête
In 2007 is onder de leden een enquête 
gehouden over diverse vraagpunten; bij 
deze verslag van de uitkomsten. Maar 
liefst honderd leden hebben antwoor-
den ingestuurd. Dat is buitengewoon 
plezierig. Niet alleen geeft zo’n grote 
respons een hoge mate van represen-
tativiteit van de uitkomsten. voorts 
geeft het ook blijk van de energie die de 
leden in onze club willen stoppen. Niet 
alleen met die energie, maar ook met de 
uitkomsten in de hand, zal het bestuur 
in de toekomende tijd haar beleid, waar-
onder dat van de evenementen, bepalen. 
Op het gevaar af dat hieronder een wat 
droge opsomming volgt, bij deze toch 
weerslag van de antwoorden.

Op de vraag waar de voorkeur naar uit 
gaat als een buitenlands bezoek wordt 
gepland, zeggen 31 leden het liefst een 
lang weekend te zien, 20 leden het liefst 
donderdag en vrijdag te zien en 11 leden 
het liefst vrijdag en maandag te zien. 37 
leden ‘maakt het niet uit’.

Op de vervolgvraag welk weekend 
voor zo’n buitenlands bezoek de voor-
keur geniet, zeggen 37 leden dat liever 
juist niet in een bijzonder weekend te 
zien, 15 leden prefereren Hemelvaart, 6 
leden prefereren Pinksteren en 4 leden 
prefereren Pasen. En 39 leden ‘maakt 
het niet uit’.

Over de kosten van een dergelijk eve-
nement (3 overnachtingen incl. ontbijt, 
2 x diner, 2 x lunch en 1 x bezoek aan 
toeristische bezienswaardigheden) zeg-
gen 33 leden die te willen beperken tot 

per persoon maximaal € 250, 27 leden 
tot per persoon maximaal € 300, 18 
leden tot per persoon maximaal € 350,  
20 leden tot per persoon maximaal € 400  
en 2 leden tot per persoon maximaal 
€ 200. 

En op de vraag naar meegaan naar 
‘Regembeau’, zeggen 80 leden daaraan 
te willen deelnemen, 19 leden niet.

Aan bezoek aan het Citroën Conserva-
toire in 2009 zeggen 79 leden te willen 
participeren en 19 leden niet.

Bij organisatie van een evenement 
in Nederland wordt door 27 leden 
gevraagd rekening te houden met 
Moederdag, 40 leden vragen rekening 
te houden met Koninginnedag, 17 
leden vragen rekening te houden met 
Vaderdag en 13 leden vragen rekening te 
houden met schoolvakanties. Alles in de 
zin dat dan geen evenementen worden 
georganiseerd.

Op de vraag naar regelmatig bezoek 
van de evenementen zeggen 36 leden ja, 
64 leden nee vanwege ‘te ver’, ‘net lid’, 
‘weinig tijd’, ‘planning late mededeling’ 
en ‘SM niet klaar’.

Op de vraag welk type evenement de 
voorkeur heeft, eindigt als eerste be-
zoek aan een Citroën SM-/Oldtimer-/
auto-bezienswaardigheid met borrel, 
ten tweede een technisch evenement, 
op de derde plaats eindigt een bezoek 
toeristische/algemene bezienswaar-
digheid met rit en met borrel. Op de 
vierde plaats eindigt een dagrit op 
basis bolletje/pijltje-route. Op de vijfde 
plaats eindigt een puzzelrit, op de zesde 

plaats eindigt de barbecue en als extra 
suggesties komen een met de DS-club 
gezamenlijke rit, een familiedag, een 
reis naar het buitenland, een bedrijfs-
bezoek bij een van de leden en borrel, 
een onderdelenverkoopdag, activiteiten 
met Duitse of Belgische SM-bezitters in 
de grensstreek en een bezoek aan CX 
du Nord.

Op de vraag of een lunch of een afslui-
tende borrel altijd een onderdeel van het 
evenement dienen te zijn antwoorden 71 
leden ja en 27 leden nee. Naar de vraag 
of op een evenement meer voor de ‘aan-
hang’ van de clubleden geregeld dient 
te worden, zeggen 67 leden nee en 33 
leden ja met als suggestie vrouwvrien-
delijke activiteiten, museumbezoek, 
antiekmarkt, terras, brocante-markt 
en lady’s programs. Waar bij de een 
kindervermaak op het lijstje staat wijst 
de ander aanwezigheid van kinderen 
liever af.

Op de laatste vraag of het aanbod van 
de clubshop voldoet, zeggen 76 leden 
ja en 22 leden nee, met de suggestie dat 
er dunne koffiebekers komen, nieuwe 
T-shirts, polo’s, truien, tassen en wind-
jacks, meer onderdelen en folders, tech-
nische boeken, werkplaatshandboeken 
& onderdelenboeken, SM-films (!) en 
posters en miniaturen.

Al met al buitengewoon waardevolle 
informatie waar het bestuur mee aan 
het werk kan.

Hartelijk dank voor uw input!
Peter Snoeker
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Vervolgens worden de notulen van de ALV van 2007 
goedgekeurd. Eveneens worden de notulen van de 
BLV van 2007 goedgekeurd, op 1 punt na: in het 
verslag daarvan is vastgelegd dat was gezegd dat 
Rens Wolters aan de gang zou gaan met de resultaten 
van de enquête; dat is niet juist want de voorzitter 
heeft dat tot taak. Over het jaarverslag 2007 volgen 
geen opmerkingen. 

De voorzitter meldt vervolgens dat er een nieuwe 
BLV zal worden gehouden in maart 2008. Dit naar 
aanleiding van een op 7 februari 2008 binnengeko-
men verzoek van een daartoe statutair voldoende 
aantal leden (17) tot het houden van een nieuwe BLV, 
zulks over de onderdelenvoorziening. De voorzitter 
kondigt aan dat in de daarover op korte termijn aan 
de leden te zenden brief nader op dat verzoek en de 
achtergronden etc. wordt ingegaan. 

De heer Busink vraagt of er nieuwe inzichten zijn; 
het bestuur zegt daarop dat het niet aan het bestuur 
is om daarover te oordelen. Dat is aan de leden zelf. 
Geattendeerd wordt op de mogelijkheid om per 
volmacht te stemmen; bij de bedoelde brief zal een 
concept van een volmacht worden gesloten.

De voorzitter rapporteert vervolgens over de ver-
gadering van de internationale SM Clubs (FICCSM) 
te Parijs op 9 februari 2008. Eén van de ontwikke-

lingen is dat na afloop daarvan het bestuur van de 
Duitse club heeft besloten bij nader inzien, in weer-
wil van de eerdere mening van zowel die bestuurs-
leden als de Duitse clubleden, het Franse plan 
(betaling van 30 euro per lid per jaar) af te wijzen, 
mede vanwege de houding van het Franse bestuur 
voorafgaande aan en tijdens de vergadering. De 
nieuwe Duitse voorzitter is daar nog het meest 
verontwaardigd over. Het bestuur van de Duitse 
club zal de Duitse leden in hun ALV eind april 2008 
voorstellen niet akkoord te gaan met het Franse 
voorstel, doch onderdelenvoorziening in eigen 
hand te nemen. 

Voorts vertelt de voorzitter dat ter vergadering van 
de FICCSM een alternatief namens het Franse 
bestuur is geopperd voor betaling van 30 euro per 
lid per jaar, te weten dat op elke onderdelenbestelling 
25% opslag zou worden gelegd, waarna na afloop 
van een kalenderjaar zou worden bezien tot welk 
bedrag die opslag geleid heeft, hetwelk dan zou 
worden gesaldeerd met 30 euro per lid, waarna het 
mindere snel bijbetaald zou moeten worden aan de 
Franse club respectievelijk het eventueel meerdere 
zou worden geadministreerd in de boeken van de 
Franse club ter verrekening met volgende jaren.

En voorts rapporteert de voorzitter dat de heer Fur-
tado, uitdrukkelijk niet namens het Franse bestuur, 

ter FICCSM-vergadering had gezegd dat hij zich als 
bestuurslid van de Franse club kan voorstellen dat 
door de Nederlandse club niet behoeft te worden 
betaald voor leden die al/ook lid zijn van de Franse 
club. Na deze rapportage volgt enige discussie over 
de onderdelenvoorziening.

Vervolgens wordt gesproken over het door de Neder-
landse club te organiseren internationale SM-evene-
ment, waartoe het bestuur een drietal leden bereid 
heeft gevonden om de organisatie daarvan ter hand 
te willen nemen, te weten Harrie Brunklaus, Michel 
Eugster en Paul Paymans. De door hen gekozen 

naam voor die meeting is SM Royale 009. Dat eve-
nement zal plaatshebben in het weekend van Hemel-
vaart 2009, te weten 21 tot en met 23 mei 2009. De 
voorzitter roept vrijwilligers op zich te melden bij 
Harrie Brunklaus.

De voorzitter maakt de aanwezigen voorts attent op 
de meeting van de ICCCR dichtbij Rome, in augustus 
2008, info op www.icccr2008.it.
 
Aangaande de financiële paragraaf rapporteert Rens 
Wolters dat de kascommissie de kas heeft gecontro-
leerd; de kascommissie beaamt dit en verklaart een 
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Verslag Algemene  Ledenvergadering
  17 februari 2008

Foto’s van Gijs de Jonge

Op 17 februari 2008 had de ALV van onze vereniging plaats in het SM’s, het 
Stedelijk Museum van ’s Hertogenbosch. 27 leden zijn present. Na opening van 
de vergadering om 13.25 uur door de voorzitter, waarbij de voorzitter wijst op 
de interessante tentoonstelling in museum, wordt overgegaan tot vaststelling 
van de voorgestelde agenda.



en ander akkoord te hebben bevonden. Na aanvul-
lende informatie van Rens Wolters, wordt de pen-
ningmeester gedechargeerd door de vergadering. 

Een aantal leden verzoekt om reservering van een 
specifiek bedrag voor onderdelen, en oppert dat er 
in de aankomende BLV wordt besloten over een 
budget voor onderdelen. De voorzitter merkt daar-
over op dat vanwege de korte nog resterende termijn 
tot die BLV, het weinig haalbaar is voor het bestuur 
om een beleidsplan over reservering voor onderde-
len te vervaardigen en rond te sturen. Na enige 
discussie biedt Eric Bruinsma zich aan om onder-
steuning aan de penningmeester te verlenen; dat 
aanbod wordt onder acclamatie aanvaard. 

Vervolgens wordt medegedeeld dat ter BLV Marc 
Hopmans door het bestuur zal worden voorgesteld 
als bestuurslid voor evenementen. Marc vertelt over 
zichzelf en refereert daarbij aan zijn introductieartikel 
als nieuw lid in de recente SublieM. 

Vervolgens treedt, zoals aangekondigd, secretaris/
evenementeur  Theo van de Burg af en stelt zich niet 

herkiesbaar. Ondanks velerlei pogingen door de 
voorzitter is geen lid bereid gevonden de functie van 
secretaris op zich te willen nemen. De voorzitter 
neemt zulks tot nader order waar. Actief wordt door-
gezocht naar een secretaris. De voorzitter spreekt 
Theo van de Burg toe en roemt daarbij zijn vele acti-
viteiten als evenementeur, als secretaris, lid van het 
bestuur van het internationale evenement SummuM 
in 2003, noemt een groot aantal evenementen op die 
Theo heeft georganiseerd waarvan de leden genoten 
hebben; onder applaus van de ALV wordt Theo van 
de Brug bedankt. Vervolgens worden hem enige 
cadeaus aangereikt.

Vervolgens deelt de voorzitter mee dat penningmees-
ter Rens Wolters heeft besloten zijn functie met 
onmiddellijke ingang neer te leggen, op grond van 
interne verhoudingen binnen het bestuur. Rens Wol-
ters beaamt dit. Door de voorzitter wordt hij bedankt 
voor zijn werkzaamheden. Rens Wolters bedankt zijn 
vrouw Maryline voor haar ondersteuning.

Vervolgens wordt de kascommissie bedankt en een 
nieuwe kascommissie benoemd, bestaande uit Jan 
Pols en George Koppert. Gelet op het aftreden van 
Rens Wolters, biedt Eric Bruinsma aan voor een jaar 
de functie van penningmeester te willen vervullen; 
dat aanbod wordt door de ALV onder dank aan-
vaard. De voorzitter zegt dat zijn benoeming op de 
aanstaande BLV zal plaatshebben.

In de rondvraag wordt gevraagd naar de mogelijk-
heid om in plaats van drie dikke Subliems vier dun-
nere uit te geven; Roland van der Spek zegt daarop 
te overwegen naar 36 bladzijden per uitgave te 
gaan. 

Cyril Sars wijst op problemen met bepaalde aandrijf-
assen. 

Jan Pols wijst op de mogelijkheid om de aanko-
mende BLV op een avond te houden; dat voorstel 
wordt geaccepteerd. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de ALV om 
14.45 uur gesloten onder dankzegging door de voor-
zitter aan de aanwezigen voor hun aanwezigheid en 
inzet. 

Bestuur Citroën SM-club Nederland

Een hartelijker welkom 
kun je niet wensen

Theo wordt bedankt voor 
zijn verdiensten
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Het bestuur heeft voorafgaand aan de BLV van 6 
maart 2008 een uitnodiging doen rondgaan met 
agenda en stukken, waaronder een grondig/uitvoe-
rig memo. Daarnaar zij verwezen. Arjo de Jong c.s. 
hebben op 2 maart 2008 alle leden een mailing gezon-
den. Ook daarnaar zij verwezen.

Ter BLV zijn 25 leden fysiek aanwezig en voorts was 
door 34 leden schriftelijke volmacht verstrekt en aan 
het bestuur aangereikt.

Om 20.20 uur wordt de vergadering geopend door 
voorzitter Peter Snoeker. Vervolgens wordt in het 
kader van vaststelling van de agenda door Rens 
Wolters opgemerkt dat hij wenst dat als agendapunt 
wordt toegevoegd dat wordt gestemd over betaling 
van 30 euro aan de Franse club en niet slechts over 
agendering daarvan op een volgende BLV. Namens 
het bestuur legt de voorzitter uit waarom is gekozen 
voor deze werkwijze en waarom wordt vastgehouden 
aan de voorgestelde agenda. Dat heeft zowel met een 
statutair/formeel juiste gang van zaken te maken als 
met inhoudelijke goede besluitvorming. Inmiddels 
is het beeld immers (internationaal) ook weer veran-
derd; er zijn veel meer opties. En die moeten allemaal 
grondig worden bekeken en ook de praktische uit-
voering ervan, wie wat gaat betalen etc.

Het bestuur voert uit wat de leden besluiten, tot 
nader order is dat wat ter BLV op 7 oktober 2007 is 

besloten. Opgepast moet worden dat er een sfeer 
van wantrouwen tussen de leden ontstaat en al 
helemaal dat leden zeggen dat het bestuur de zaak 
traineert, dat is onterecht. Het bestuur kan de 
agenda niet wijzigen vanwege de statutaire rege-
lingen omtrent oproeping en agendering. Het 
bestuur biedt aan dat de kosten van Arjo de Jong 
voor zijn mailing van 2 maart 2008 aan de leden 
door de club worden vergoed; Arjo de Jong aan-
vaardt dat dankend. 

De Voorzitter bespreekt vervolgens de stand van 
zaken, vastgelegd in het rondgezonden memoran-
dum. Voorts stelt het bestuur voor dat een tijdelijke 
commissie wordt benoemd door welke een advies 
aan de leden wordt geformuleerd over hoe om te 
gaan met de onderdelenvoorziening. Het bestuur 
heeft besloten die commissie ook te willen formeren 
voor het geval een meerderheid van de leden stemt 
tegen agendering in een volgende BLV van stem-
ming over betaling van 30 aan de Franse club, zulks 
omdat het goed is dat zoveel mogelijk leden mee-
denken over de toekomst van de onderdelenvoor-
ziening. 

Vervolgens heeft een levendige discussie tussen 
leden plaats, zowel over de werkwijze als over de 
inhoudelijke visie omtrent onderdelenvoorziening, 
betaling aan de Franse club, etc. De voorzitter wijst 
op enige onjuistheden in de brief van Arjo de Jong 

aan de leden van 2 maart 2008. De voorzitter her-
haalt dat het bestuur het belang van de leden dient 
maar een statutair/formeel juiste en inhoudelijke 
goede discussie wil bevorderen in plaats van een 
verharding van wederzijdse standpunten. 

Eric Bruinsma krijgt vervolgens het woord, wijst op 
zijn achtergrond als bedrijfseconoom en fiscalist, en 
vertelt dat een eerste onderzoek van de administra-
tie van de club maakt dat de balans per ultimo 2007 
niet klopt, dat het resultaat per ultimo 2007 niet 
klopt, dat de boekhouding niet consistent is en 
daarmee niet voldoet aan daaraan te stellen normen. 
Daarvoor treft noch de penningmeester noch de 
kascommissie blaam, maar het eigen vermogen is 
aanzienlijk veel lager, wellicht niet meer dan ± 
15.000 euro. Eric Bruinsma wijst voorts op diverse 
financiële risico’s hetwelk hem leidt tot de conclusie 
dat geen grote verplichting moet worden aange-
gaan. 

Na opvolgende levendige discussie over de werk-
wijze en oplossing van de kwestie van de onderde-
lenvoorziening en koffiepauze, wordt gestemd over 
‘stemming over agendering op latere BLV inzake 
onderdelenvoorziening’. Het resultaat: 37 leden (20 
aanwezigen + 17 volmachtgevers) stemmen vóór 
agendering op latere een BLV inzake onderdelen-
voorziening, 21 leden (4 aanwezigen + 17 volmacht-
gevers) stemmen tegen agendering op latere een 
BLV inzake onderdelenvoorziening en 1 aanwezig 
lid stemt blanco. Het bestuur stelt vast dat een 
nieuwe BLV dient te worden uitgeschreven.

In overleg met de aanwezigen wordt vastgesteld 
dat leden van de tijdelijke commissie die het 
bedoelde advies aan de leden gaat vervaardigen, 
zullen zijn Derk-Jan van der Velde, Rens Wolters, 
Arjo de Jong, Gijs de Jonge, Sasha Rathnow, Jan-Paul 
Kleintunte en Eric Bruinsma, die laatste in de hoe-

danigheid van financieel adviseur van de commis-
sie. Rens Wolters zal als contactpersoon van de 
commissie fungeren. Het bestuur zal schriftelijk bij 
besluit die commissie benoemen, schriftelijk de taak 
van de commissie formuleren en aan Rens Wolters 
zenden.

Vervolgens worden Marc Hopmans benoemd als 
bestuurslid evenementen en Eric Bruinsma als pen-
ningmeester, zulks met algemene stemmen.

Bij de rondvraag stelt Peter van Kouteren zich 
beschikbaar om de clubstand tijdens de CitroMo-
bile te helpen bemannen. 

Onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun 
aanwezigheid en inzet sluit Peter Snoeker vervol-
gens om 23.15 uur de BLV.

Bestuur Citroën SM-club Nederland
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Verslag buitengewone  Ledenvergadering
  6 maart 2008

Op 6 maart 2008 werd een buitengewone Ledenvergadering gehouden te 
Loosdrecht, naar aanleiding van het schriftelijk verzoek van 17 leden d.d. 7 
februari 2008 ‘Arjo de Jonge c.s.’ aan het bestuur om een buitengewone 
Ledenvergadering te houden. Die leden menen blijkens hun verzoek dat het 
tijdens de bLV van 7 oktober 2007 over de onderdelenvoorziening genomen 
besluit niet in het belang is van de vereniging en haar leden.



De linker en de rechter veercilinder worden tegelijk 
van LHM voorzien via een T-stukje dat zich links 
voor onder de veerbol bevindt. De naarheid van 
deze oplossing manifesteert zich bij het nemen van 
een bocht. Laten we rechtsaf gaan. Het gewicht van 
de auto (middelpuntvliedende kracht) drukt de 
linker veercilinder in. De LHM uit de linker veerci-
linder wordt door de verbinding in de rechter 
veercilinder gedrukt waardoor die kant omhoog 
gaat, waardoor het effect versterkt wordt!

Door dit Schuin Marcheren wordt je uit je stoel 
gedrukt. Nog vervelender is het feit dat de nu bijna 
lege veercilinder aan de linkerkant een veel kortere 
veerweg heeft gekregen waardoor de hobbels en 
bobbels in de bocht goed voelbaar worden. En juist 
in een bocht wil je dat niet!

Het gedrag werd in eerste instantie min of meer de 
kop in gedrukt door de stabilisatiestang die de 
linker en rechter veerarmen met elkaar verbindt. 
Doordat deze stang toch best dik moest zijn, werd 
het onafhankelijke karakter van het veersysteem 
toch wat verminderd. Citroën beaamde dit pro-
bleem en verzon een list in de vorm van Hydractive. 
Er werd een variabel veersysteem bedacht dat door 
een computer zacht of hard geschakeld kon worden 
en de verbinding tussen links en rechts werd aan 
banden gelegd. Dit systeem zit onder andere in de 
XM en Xantia.

Het stukje hydraulique dat hier voor verantwoor-
delijk is, is goed te gebruiken om de SM van z’n rol 
gedrag te ontdoen. In dit blokje zit namelijk een 
beperking in de vorm van een klep die, zodra er 
stroming van links naar rechts of andersom plaats-
vindt, de verbinding afsluit met een kogeltje. Dit 
blokje kan je natuurlijk niet zomaar in je SM schroe-
ven! Daar moet je wel wat voor doen!

Om te beginnen zijn er twee 
typen. Type 1 zonder elek-
triek eraan en type 2 met 
een elektrisch/hydrauli-
sche klep. Ik ben begonnen 
met de Hydractive2-klep 
van een Xantia. Hieronder 
genoemd het Suspension 
Control Block.

Schematisch:

1)  Is de derde hydractive bol, een standaard accu-
mulator bol

2)  Is de zuiger die in het systeem zit en die hydrau-
lisch schakelt tussen zacht en hard

3)  Is de anti-rolkogel die in de harde stand de links/
rechts-flow afsluit. Hier gaat het om!

4)  Zijn schokbrekertjes die nodig waren om in de 
zacht-stand geen deining te introduceren

5)  Is het hydraulisch relais die de zuiger 2) in de 
zacht stand drukt

Het gaat hier om klep 3 en kleppen 4. De rest ver-
valt.

Om deze klep te kunnen gebruiken zijn de vol-
gende aparte gereedschappen nodig:

– Een dop 30 mm
– Een sleutel of dop torx50
– Een boor 4,6 mm
– Een boor 7,5 mm
– Een tap M9
– Een lasapparaat

Met de unit op de werkbank in de bankschroef ga 
je als volgt te werk:

Haal de bol eraf. Haal de dikke toevoerleidingen 
eraf. Haal met dop 30 de houders van de schokbre-
kers eraf.

In deze houders moet 
een voetje worden 
gelast waar de origi-
nele leidingen in pas-
sen. Ik heb een verbin-
dingsbuisje voor de DS 
hydraulique-leidingen 
genomen en die door-
midden gezaagd. Voor 
het lassen wel de rub-
ber afsluitringen van 
de houders afhalen! 
Deze moet heel blijven. 
Er zitten op dit type 
twee dunne toevoerlei-

dingen en een rubberen retourleiding. Eén toevoer 
is voor hoofd-hydrauliquedruk en deze vervalt 
(dichtlassen). Er recht tegenover zit de retourleiding 
met elektroklep. Ook deze vervalt (ook dichtlassen). 

De andere toevoer is 
belangrijk. Hier moet 
de feed van de hoogte-
regelaar op aangeslo-
ten worden. De leidin-
gen in de XM en Xantia 
zijn echter dunner en 
dus moet het gat wor-
den opgeboord.

Boor eerst het schroefdraadgat uit tot 7,5 mm. Nu 
kan er een M9 in getapt worden. Boor nu het dunne 
gat uit tot 4,6 mm. Haal met de torxdop de deksel 
van de zuiger eraf. Dit kan heel vast zitten. Schrik 
hem met een hamer en eventueel warmstoken met 
een brander. Haal de zuiger eruit en steek hem 
omgedraaid terug. 

Hij moet in de diepste 
stand gefixeerd wor-
den met een lager-
kogeltje of een hydrau-
lique-leidingrubbertje. 
Zet de deksel weer 
vast. Las de twee gaten 
dicht die in het gat van 
de bol zitten. Je kan 
ook een afdichtings-
dop maken van een 
oude veerbol. Na stra-
len en groen spuiten 
ziet de klep er zo uit!

Wordt vervolgd!!

Zo komt de klep onder de 
Xantia of XM uit

Bol eraf, in het midden het asje en 
rechts een schokbrekertje

Zo moet het asje er weer in terug - 
verkeerd om

Het middelste gat is nu dicht

Netjes groen!

Schokbreker, houder en half 
verbindingsbuisje

Houder vastgelast en tap gemaakt 
voor LHM toevoer
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Schuin Marcheren of 
Strakke Mechanica!
Door Joris bogaard

Zoals we allemaal weten is een van de geheimen van ons rijgenot te danken aan 
het geweldige veersysteem dat de SM heeft. Zo super comfortabel gaat geen 
enkele andere auto over de baan. Er is echter een nare eigenschap van ons veer-
systeem en dat is de verbinding tussen de linker en rechter veercilinder.



internationaal 
Evenement 
in York
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Door Peter Snoeker, , fotografie van Jean-Paul Klijntunte

Het is alweer een tijd geleden, het internationale Evenement, door de 
Engelse club georganiseerd begin juni 2007. York is Engelands grootste 
county, een prachtig landschap van wilde Moors en ruige kustlijn; een 
streek die kan worden opgedeeld in drie ‘ridings’, wat van een oud Noors 
woord komt wat een ‘derde’ betekent.



Ik was zelf helaas verhinderd maar heb onder meer 
van Jean-Paul Klijntunte gehoord, en zijn foto’s 
ziet u hierbij, dat het een buitengewoon plezierige 
meeting is geweest. Weinig Nederlanders namen 
deel en ook de totale groep van deelnemers was 
beperkt; dat heeft, zo bleek, de pret niet mogen 
drukken. De organisatie had de deelnemers aan-
geraden om een ferry te nemen die in Hull zou 
aankomen in plaats van zuidelijker in Engeland; 
dit om de snelwegen rond Londen te vermijden. 
Dat heeft, zo zei de Engelse organisator mij later, 
goed gewerkt. 

Op vrijdag 1 juni 2007 werd York bezocht; dat is, zo 
weet ik uit eigen ervaring, een prachtige stad. Heel 
compact en ingesloten door een middeleeuwse 
stadsmuur; daarom is de auto (helaas?) niet nodig 
om alle bezienswaardigheden te zien. En veel ver-
tier, winkels, bars en restaurants; tussen de deelne-
mers was de sfeer uitstekend.

Op zaterdag werd er vervolgens door de Moors ten 
noorden van York gereden, door kleine pittoreske 
dorpjes en een prachtig landschap waarbij een 
museum werd aangedaan wat een beeld geeft van 

het weinig comfortabele leven in vroeger dagen in 
die streken. Hoewel het eten naar Franse tongen 
niet was wat men gehoopt had, zo werd mij tijdens 
RétroMobile verteld, was het gebodene gedurende 
het hele evenement voldoende en lekker en dat gold 
zeker voor het galadiner in het National Railway 
Museum, het grootste spoormuseum van de wereld 
(zo claimen de Engelsen…). Een prachtige locatie.

Op zondag 3 juni 2007 reed men vervolgens naar 
het kasteel waar onder meer de serie Brideshead 
Revisited is opgenomen, u weet wel, dat enorme 

kasteel. De bouw daarvan werd begonnen in 1699 
in opdracht van Charles Howard, de derde graaf 
van Carlisle en nog steeds is het kasteel in bezit en 
gebruik van de familie Howard. Wie wat bewaart, 
die heeft wat…

Datzelfde geldt voor onze SM’s, erfgoed maar dan 
rijdend. Houdt haar in ere! En na de lunch in een 
pub in de buurt, was het evenement ten einde en 
gelukkig is onder meer Jean-Paul Klijntunte  
met zijn aanstaande bruid veilig teruggekomen. 
Leuk hoor! 

Hier spelen ze 
normaal vast cricket
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SM voor elke  dag
Door roland van der Spek en Joris bogaard

We weten allemaal dat de motor van onze Diva een 
teer punt kan zijn. Hydraulische kettingspanners, 
andere kleppen, aangepaste ontstekingen; er zijn 
allerhande oplossingen om de betrouwbaarheid  

van de Maserati-motor te verbeteren. 
Het kan echter veel rigoureuzer.
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Ze zijn er nog steeds, de horrorverhalen van vast-
gelopen motoren. Net voor een paar duizend euro 
de motor laten reviseren en binnen 500 kilometer 
is het raak: motor in de soep, en minstens weer 
een paar duizend euro en veel tijd verder kun je 
pas weer genieten van je SM. Nou ja, genieten. 
Het blijft een beetje op eieren lopen dan. Of beter 
gezegd, op eieren rijden. Tegenover dergelijke 
trieste verhalen, staan de belevenissen van club-
leden die helemaal niets aan hun SM hebben 
gedaan en er veelvuldig en onbekommerd mee 
rondtoeren. Rvs-kleppen? Waarom? 1-2-3-ontste-
king? Wat is de noodzaak? Gewoon regelmatig en 
goed onderhouden en vooral rijden met de SM. 
Hoe meer ze stilstaat, hoe nukkiger ze kan wor-
den.

puristen
De eerste groep van SM-bezitters heeft gewoon 
pech. Soms grote pech, soms veel pech, soms 
beide. De tweede groep, zij die ongestoord en 
onbekommerd rijden, behoort zeker tot de goud-
haantjes – ergens in de verte, vanuit ornithologisch 
perspectief vast familie van de pechvogel. En er 

is een klein groepje SM-bezitters die het lot liever 
niet tarten. Zij rijden met een SM zonder Masera-
ti-motor. Puristisch gezien aanvechtbaar: een SM 
zonder Maserati-V6 is geen SM zou je kunnen 
zeggen, net zoals een Porsche met de motor van 
een Volkswagen Golf wellicht geen Porsche meer 
is. Aan de andere kant: er zijn gevallen van zeld-
zame Ferrari’s bekend waarvan alleen een stukje 
staal met daarop het chassisnummer origineel is. 
De rest - vast weggeroest, afgebrand of gestolen 
– is er niet meer en volledig nagemaakt. Veiling-
meesters zien dit echter wel als een originele Fer-
rari. Denk er het uwe over.

Orgaandonatie
De meest bekende vorm van ‘orgaandonatie’  
voor uw SM, als we het over de motor hebben,  
is de motor van een DS. Die vindt z’n oorsprong 
zo’n beetje in de middeleeuwen en heeft zich in 
de loop der decennia bewezen als een zeer 
betrouwbare en tamelijk onderhoudsvriendelijke 
motor. Maar het blijft een aangepaste versie  
van de motor die in de Traction Avant lag omdat 
de oorspronkelijk geplande zescilinder boxer-

Gastank en reservewiel 
compact op elkaar

‘De keuze voor een donormotor  
was ook snel gemaakt: dat zou  

een V6 worden uit de XM’

26   SublieM 55 - Mei 2008 SublieM 55 - Mei 2008   27



motor voor de DS niet op tijd klaar was. Of dat nu 
heel erg is geweest, is een andere discussie. De 
DS-motor heeft, mede als gevolg van z’n oor-
sprong, een nadeel: hij is bepaald niet krachtig. 
Zelfs de dikste DS-motor, de DS23 met elektroni-
sche ontsteking heeft ‘slechts’ ca. 140 pk. Nog 
altijd bijna 40 pk minder dan de 2,7 carburateur 
uit de SM. De ervaring leert dat een SM met DS-
motor best aardig en vlot rijdt, ook een niet onaar-
dig geluid produceert, maar het blijft wel ver van 
het origineel.

Dichter bij het origineel
Clubleden Toon en Rob Plasmans, vader en zoon, 
wilden graag een SM rijden waarin elke dag, en 
zonder problemen en risico’s plezier beleefd kan 
worden. Beide heren waren er al direct van over-
tuigd dat ze de Maserati-motor omwille van het 
onderhoudsgemak maar het beste links konden 
laten liggen. Dat wil zeggen: ze kochten een jaar 
of tien geleden een Belgische SM (feuille dorré) 
en begonnen daaraan nadat de familieboerderij 
opgeknapt was. De Belgische SM had gewoon een 
Maserati-blok en die hebben Toon en Rob gerevi-
seerd, en keurig in een hoek van hun garage 
opgeborgen. Mocht het ooit nodig zijn terug te 
keren naar het origineel dan is dat met een paar 
dagen sleutelen te realiseren. De keuze voor een 
donormotor was ook snel gemaakt: dat zou een 
V6 worden uit de XM. Niet alleen een bewezen 
betrouwbare motor, ook modern, makkelijk ver-
krijg- en onderhoudbaar en aardig vergelijkbaar 
met de Maserati-motor qua vermogen: 180 pk. 
Alleen heeft de XM-motor meer koppel. Voor de 
RDW-keuring, noodzakelijk wanneer je een 
andere, ‘vreemde’ motor in de auto hangt, een 
belangrijk gegeven. Wanneer de vervangende 
motor evenveel cilinders telt, niet meer dan 10% 
extra vermogen levert en ongeveer hetzelfde ver-
bruik heeft, is dat deel van de keuring al ‘binnen’. 
Als je dan ook nog eens van de motorsteunen 
afblijft, maak je al een gerede kans op goedkeu-
ring.

Ervaring? Ja en nee
Toon en Rob zijn allebei behoorlijk technisch 
onderlegd. Toon is monteur van landbouwmachi-
nes, Rob is een tikje meer elektronisch georiën-
teerd als monteur van grondverzetmachines. 
Samen hebben ze in 2002 een DS Break met die-

selmotor voltooid, de ultiem betrouwbare vakan-
tieauto voor het hele gezin. En die rijdt nu nog 
uitstekend. Dus waarom zou het inbouwen van 
een XM-V6 in een SM dan een probleem moeten 
zijn? Toon en Rob pakten het heel pragmatisch 
aan: ze kochten twee XM-blokken, een oudje en 
een nette, en gingen zonder verdere informatie 
van start. ‘We zien wel wat we tegenkomen’, 
luidde het motto. Er was immers al een DS diesel 
voltooid, dus hoe moeilijk kon het zijn?

Onderbreker
We maken er even een doe-het-zelf-handboek  
voor de lezer van. Pak de kabelboom van de 
XM-V6, leg het schema ernaast, knip alle draad 
weg waarvan je leest uit het schema dat het niet 
nodig is in een SM. Werk wat je aan kabels over-
houdt netjes af, zet er stroom op om te testen of 
het werkt en als dat zo is, bouw je de boel in de 
SM en start de motor voor een ritje. Zo vat je in 
twee zinnen samen wat twee jaar heeft geduurd. 
Natuurlijk, de auto is gespoten, hier en daar waren 
zeker aanpassingen nodig, maar niet van dien 
aard dat ze onmogelijk leken en niet van dien aard 
om hier te beschrijven omdat het essentieel zou 
zijn voor de inbouw van een XM-motor. Wat 
essentieel is, is de elektronica van die motor. Want 
bij de eerste startpoging gebeurde er helemaal 
niets. Als je zelf weleens gesleuteld hebt, dan weet 
je dat je dan niet direct in paniek moet raken. Is 
de accu wel aangesloten? En opgeladen? Draait 
de startmotor? Benzine! Zit er benzine in de  
tank? Nou ja, van die dingen. Waar je niet over 
nadenkt is dat de XM een startonderbreker had. 
Zonder een geldige code, doet de motor niets. 
Helemaal niets.

De SM en computers
Een SM heeft geen draad nodig voor een starton-
derbreker. U snapt, dat draad was zonder omhaal 
van de kabelboom afgeknipt. Bovendien: wat was 
de code eigenlijk? Toon en Rob zijn er slechts even 
zoet mee geweest, de meest eenvoudige oplossing 
was de aanschaf van een nieuwe computer voor 
op het blok waarin ook de elektronica van de 
startonderbreker geregeld wordt. Die bouw je er 
zo op, trek vervolgens toch maar even een kabel 
naar binnen om een code te kunnen invoeren – 
altijd handig tegen diefstal van je SM met XM-
motor – en de motor liep. Als een zonnetje. De SM 

De SM heeft zelfs 
een eigen naam

Maserati-logo om 
gaten weg te werken
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was voorzien van een nieuwe computer, de auto 
liep mooi en de RDW keurde de SM dan ook zon-
der meer goed.

Dorstig
De eerste 1.000 kilometers liepen voorbeeldig met 
maar één maar: het verbruik. Citroën gaf een 
standaard verbruik van rond de 1 op 8, iedereen 
weet dat dat soort waarden in praktijk altijd hoger 
uitvallen. Dit verbruik is trouwens nog iets gun-
stiger dan dat van een Maserati-motor, maar bij 
dagelijks gebruik van de SM een kostbare aange-
legenheid. Dus nadat de auto in prima staat was 
gebracht, gespoten in een nieuwe kleur (zwart), 
voorzien van een nieuw interieur en verfrist met 
een nieuwe motor, vonden de heren Plasmans het 
tijd voor een gastank. Uit de ingewonnen infor-
matie over de XM-V6 op gas werd duidelijk dat 
het G3-systeem daarvoor het ideale zou zijn. Han-
dig als Toon en Rob zijn, dachten ze de gasinstal-
latie zelf in te bouwen, maar dat werd ze aan alle 
kanten ontraden. De SM werd dus zo geprepa-
reerd dat het gekozen en erkende inbouwstation 
zonder al te veel moeite een gasinstallatie zou 
kunnen monteren. Veel moeite hebben de inbou-
wers dan ook niet genomen…

Spaghetti
Ten eerste liep de motor niet mooi op gas.  
Ten tweede was de inbouw een rommeltje.  
Leidingen waren kriskras aangelegd, de afwer-
king met tierips leek nergens op en de motor  
liep dus niet goed. Kosten: 2.100 euro. Het feit  
dat de motor niet goed liep, baarde nog de mees-
te zorgen. Informatie via fora op internet bracht 
geen nieuwe feiten aan het licht: iedereen was  
zeer te spreken over dit systeem, er waren gewoon 
geen problemen bekend. Toon en Rob namen  
de beslissing om dan de hele installatie maar  
uit te bouwen en het stap voor stap zelf over te 
doen. Dan zag het er daarna in ieder geval mooi 
uit en konden alle stappen zorgvuldig worden 
bekeken op onvolkomenheden. Maar ook na de 
zelfinbouw bleven de problemen met de motor 
waarna werd besloten de hele motor maar eens 
bij een garage te laten doormeten. ‘Neem de laptop 
om alles uit te lezen maar mee naar huis, wij heb-
ben hem toch even niet nodig’, was het commen-
taar van de behulpzame garagist. Na langdurig 
meten, kwam er slechts een onduidbare foutmel-

ding waarvan later bij navraag bleek dat er iets 
met de gashoekcensor was.

Eigen testkast
Via een gestopte Citroën-dealer werd een testkast 
op de kop getikt om de motor te kunnen uitlezen. 
Kan later altijd nog van pas komen – nu zeker, zo 
dachten de heren Plasmans. Was de motor bij de 
eerste inbouw van het gassysteem wel geprogram-
meerd? De XM-V6 moet natuurlijk wel weten dat 
er een gasinstallatie als voeding gekoppeld is, en 
daarop moeten de motorwaarden worden aange-
past. Mocht dat niet zijn gebeurd, dan is een 
onprettig lopende motor makkelijk te verklaren. 
De testkast wees ook een fout in de gashoekcensor 
uit en die werd vervangen, alleen loste dat het 
probleem nog niet op. Vijftien mappen, dat is de 
omvang van het ‘handboek XM V6-motor’: met 
behulp van de testkast werd de hele motor uitge-
lezen, rapporten geprint, waarden vergeleken met 
de handboeken, aanpassingen in waarden 
gemaakt, getest, opnieuw uitgelezen, etc. etc. 
Uiteindelijk resulteerde dit, ook na vervanging 
van de dynamo (van 50 naar 80A), in een perfect 
lopen V6 op gas.

Volgend project!
Toon en Rob Plasmans zijn tevreden. De SM  
ziet er prachtig uit, hij loopt als een zonnetje en 
we hebben zelf kunnen vaststellen dat hij  
ook uitstekend klinkt. Bovendien heeft ze een 
fraaie naam meegekregen: ‘Platoro’. Een samen-
trekking van de familienaam en voornamen van 
de bouwers. Genieten dan maar, zou je zeggen, 
de komende jaren. Vergeet het maar. Het vol-
gende project staat al voorzichtig in de steigers: 
een op een SM gebaseerde oplegger. Naar eigen 
inzicht. We hebben Toon en Rob namens de 
makers van SublieM slechts één verzoek gedaan: 
of ze nu een keer hun bouwproces op foto willen 
vastleggen. Dan kunt u er als lezer straks ook van 
meegenieten…

Het eindresultaat

Als je toch 
niet rookt...
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Hier adverteren? Dat is niet duur en u bereikt een grote 
schare Citroën-liefhebbers. En SM-liefhebbers. We maken uw 

advertentie desgewenst voor u op...

Mail de redactie voor meer informatie:
redactie@citroensmclub.nl



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 bestell-
ing en na ontvangst van uw betaling (zie pagina 1 voor de 
rekeningnummers) volgt spoedige levering.

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 exem-
plaar uit de gelimiteerde oplage 
kost € 95,-.

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...

De SM en Concorde op een poster, na-
tuurlijk prachtig voor in de huiskamer! 
Slechts € 5,-

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

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 beschadi-
gen. Met plek voor zeven 
SublieM’s en bijna net zo 
goedkoop als de prijs van 
een oude SublieM: € 12,-

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,-

Tijd over? Deze kleine puzzel van 
pakweg 25 x 18 cm los je binnen het 
uur op. En dat voor € 11,-!

Clubshop

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

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

Het originele en genummerde 
rallyschild van SummuM 2003, 
het internationale Citroën SM 
evenement in Nederland. € 5,-

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,-

Oude SublieM’s, voor de 
ware collectioneur: mits 
voorradig kunt u elk num-
mer bijbestellen, wanneer 
u vijf exemplaren tegelijk 
afneemt, ontvangt u een passende 
korting. De prijs per uitgave be-
draagt € 5,-.

De perfecte zomerkleding: een T-shirt 
met SM-opdruk! Mooie kwaliteit en in 
zeer beperkte oplage gemaakt (maxi-
maal 10 stuks) dus alleen op een SM-
meeting bent u niet origineel...

€ 13,-

€ 20,-

€ 15,-

€ 26,-

€ 20,-
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