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evenementen

Van de voorzitter

Beste leden,

Maart
1 maart
28 maart

Algemene Ledenvergadering
Technisch evenement

Buiten hagelt het; het is inmiddels december 2008 geworden. Voor mij een bewogen jaar waarin mijn SM
mij veel plezier heeft gegeven; ik hoop dat dat laatste ook voor u geldt. Bij mijn vakantie naar Noorwegen
bleef ze thuis, maar ik heb toch heel wat kilometers verzwolgen in mijn Diva. De internationale meeting
in Zwitserland was een fijn voorbeeld daarvan.

Voorjaarstoertocht door de Bollenstreek

Een jaar waarin in clubverband de onderdelenkwestie aandacht heeft gevraagd en waarin we daarnaast
een aantal meetings hebben gehad waarbij de meetings in oktober en november een plezierig slotakkoord
vormden. Goed bezocht en een perfecte sfeer! Wij hebben de evenementenkalender voor 2009 zodanig
‘opgetuigd’ dat 2009 een voor onze club buitengewoon plezierig en levendig jaar zal worden. Vooral wil
ik in uw warme belangstelling aanbevelen ons internationaal evenement van 21 tot en met 24 mei 2009.
Kijk op de clubsite; u zult het programma zien alsmede het inschrijfformulier.

aPriL
19 april
Mei
2 en 3 mei
22 t/m 24 mei
jUNi
n.n.b.

CitroMobile in Utrecht, editie 15
SM Royale 009 - Internationale Citroën SM Meeting in
Apeldoorn
Barbecue

aUgUStUS
14 t/m 16 augustus

EuroCitro 2009 – Le Mans, Frankrijk

SePteMBer
6 september

Najaarstoertocht door de Peel

OKtOBer
24 t/m 27 oktober

Trip naar Frankrijk – Conservatoire
(onder voorbehoud) en/of Regembeau (alternatief)

Meer informatie over de meetings leest u op de website.

Nu weet ik heel goed dat wij als Nederlanders in zo’n geval de kosten van hotelovernachtingen kritisch
bekijken. En dat het dan zomaar kan gebeuren dat er weinig leden van onze club verschijnen op die internationale meeting omdat de prijs van de hotelovernachtingen te begrotelijk wordt geacht; bedenk dan alstublieft dat de sfeer altijd grandioos is, u veel leuke internationale contacten zult opdoen met andere
SM-gepassioneerden, u zult komen op plekken waar u anders niet komt en dat het hele programma zich
budgettair in evenwicht houdt en het samenstel ervan het evenement mogelijk maakt. Dat laat onverlet
dat u zich uiteraard met specifieke wensen kunt wenden tot het organisatiecomité van SM Royale 009,
zoals ons internationale evenement heet. Bij deze spreek ik de hoop uit dat een respectabel aantal van het
totaal aantal deelnemers Nederlands clublid is, want het is een clubevenement.
En dan in het najaar in de rebound alsnog, hopelijk, het Conservatoire van Citroën en SM-dieselspecialist
Regembeau en Citroën-klassiekergarage Losson; Parijs en de Bourgogne.
De club begint 2009 met de ALV; bekijk met enige weken de website voor details. Ik spreek u niet meer
voor dat moment; ik wens u al het goede en een mooi begin van 2009 en dan gezamenlijk op naar SM
Royale 009!
Peter Snoeker

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.
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Snelle Mededelingen

januari t/m april

Miniatuur SM
Clublid Dick Bolt stuurde ons
deze foto die hij vijf jaar geleden nam in het Daf-museum
in Eindhoven. Daar staat een
maquette vol met vrachtwagens van Daf, maar ergens op
die miniatuursnelweg ontwaarde Dick ook een SM. Het
is de ambulance-uitvoering,
van Matchbox als we het goed
hebben. Wie zei dat je bijna
nooit een SM tegenkomt?

Huwelijk
Op 12 juli 2008 trad clublid JeanPaul Kleintunte in het huwelijk
met zijn Jeanet van Garderen.
Ze trouwden in de Citroën DS
Cabriolet van Eric en Henk
– dat liet het weer getuige de
foto’s prima toe, al regende het
ook nog even. Naast de fraaie
Chapron-creatie waren er vijf
SM’s aanwezig. Jammer genoeg
staat de bruid niet heel fraai op
de foto in de DS, ze verdwijnt
achter een zonneklep, vandaar
even een inzetje met de stralende bruid.
Spitsuur
Het leek wel een Citroën SM Club Klusdag
(heel snel achter elkaar zeggen!) bij Cyril Sars
op zaterdag 28 juni afgelopen jaar. Zowel
Harrie Brunklaus als ikzelf (Marc Hopmans)
hadden een afspraak. Harrie voor nieuwe olieleidingen en ik voor een ontstekingsprobleem.
Het was een gezellig dagje getuige de foto’s.
Nog even de keienvanger eronder en klaar is
Harrie! Nu mijn auto nog...
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Uithang-SM
Ook afkomstig van Dick Bolt,
deze foto van garage Heezen in
Elst (Gelderland) die zijn garage
promoot met een fraaie schildering
van een SM, aangebracht op groot
formaat bord. Als dat geen Citroënliefhebbers trekt…
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Snelle Mededelingen

FeHaC-nieuws
Door de FEHAC is met man en macht gewerkt
om een dreigende, directe beëindiging van de
belastingvrijstelling voor voertuigen van 25 jaar
en ouder te voorkomen. Met succes! En ze hebben
het niet alleen gedaan. Clubbestuurders en leden
van de clubs hebben de Tweede Kamer bestookt
met e-mails waarin ze protest aantekenden tegen
het onverwachte initiatief van een aantal Kamerleden om de huidige vrijstelling al per 1 januari
2009 te ‘bevriezen’ en te beperken tot voertuigen
die dan 25 jaar of ouder zijn, dit alles door middel
van een amendement op het Belastingplan 2009.
Hiermee is bereikt dat het amendement zodanig
is gewijzigd dat de vrijstelling nog tot 1 januari
2012 in stand blijft. Die datum is niet toevallig gekozen. Dan wil de regering ‘Anders Betalen voor
Mobiliteit’ invoeren, ofwel de kilometerheffing.
Pas dan gaat de bevriezing dus in. In het voorlopig
wetsvoorstel voor de kilometerheffing is al een
uitzonderingsregeling voor oldtimers (ouder dan
25 jaar) opgenomen. Wanneer de kilometerheffing
inderdaad per 1 januari 2012 in werking treedt,
zullen aldus alle voertuigen van vóór 1 januari
1987 buiten de kilometerheffing vallen. Dat geldt
dus mooi niet voor de SM. De Tweede Kamer heeft
het gewijzigde amendement op 25 november 2008
aangenomen. Het amendement was afkomstig van
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januari t/m april

de ChristenUnie, en mede ingediend door PvdA
en Groen Links. Omdat ook CDA als grootste regeringspartij, D66, Partij voor de Dieren en SGP
het amendement steunden werd het met ruime
meerderheid aangenomen. Het amendement regelt niet alleen de overgang van vrijstelling naar
kilometerheffing, maar maakt per 1 januari 2010
ook een eind aan de regeling dat lease-auto’s die
ouder zijn dan 15 jaar in de bijtelling naar economische waarde mogen worden gewaardeerd in
plaats van naar cataloguswaarde. Die grens schuift
nu naar 25 jaar. Omdat leaseconstructies naar onze
mening eerder duiden op dagelijks gebruik dan op
behoud van het voertuig als mobiel erfgoed heeft
de FEHAC met deze verandering geen probleem.
Hun protest was er niet zozeer tegen gericht dát
misbruik van de belastingvrijstelling aan de orde
werd gesteld maar tegen de manier waarop. Het
ontbrak aan feitelijke onderbouwing en de initiatiefnemers hadden geen enkele moeite gedaan
om de FEHAC voorafgaand te consulteren of zelfs
informeren. Dit vond men erg onzorgvuldig en dit
standpunt vond in de Kamer gehoor. Ook Staatssecretaris De Jager zag niets in het oorspronkelijke
idee, temeer er nog in 2007 was vastgesteld dat het
beperkte gebruik van oldtimers de 25+ vrijstelling
rechtvaardigde.

Stainless Mufﬂers
In Engeland is een nieuw bedrijf begonnen met rvs-uitlaten voor de SM! De uitbater, Don
Pembleton, werkte vroeger bij PD Gough, een bekende in uitlaten land (zie ook www.
pdgough.com). Hij biedt nu een complete SM-uitlaat aan voor 585 pond (ongeveer 660 euro)
en stuurt die op voor een bedrag tussen de 35 en 60 pond! We hebben geen idee hoe goed het
past, maar z’n ervaring komt van PDG en die uitlaten zijn prima. Kijk voor info op www.
stainless-exhaust.com of stuur een e-mail naar sales@stainless-exhaust.com.

Contributie
Denkt u nog aan het betalen van de contributie voor
2009, mocht u dat nog niet gedaan hebben. Als u niet
automatisch betaalt kost het lidmaatschap van onze
club 77 euro per jaar, over te maken op bankrekening 42.58.19.930 of Postbanknummer 533621 t.n.v.
Citroën SM Club Nederland. Heeft u vragen, mail
onze penningmeester via info@citroensmclub.nl.
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15 jaar Citroën SM Club Nederland

Najaarsmeeting
Door Joris Bogaard
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12 oktober 2008 was het zover! De Citroën SM Club Nederland bestond 15 jaar
en dat werd gevierd met een lange toerrit en een etentje. Verzamelen om 11.00
uur bij Citroën-dealer jac Ossenblok in etten-Leur. Om dat te kunnen redden
moest ik in de week ervoor nog ‘even’ een gaskabel vervangen want die was
gebroken in het voorgaande weekend. gelukkig kon medeclublid Walter B. er
nog snel een leveren via garage Bagnole. Overigens een perfecte kabel die beter
is dan het origineel en ook beter dan degene die de Franse club levert, maar dat
is een ander verhaal.
In heerlijk rustig weer niet rustig naar Etten-Leur
gereden: Walter zei dat ik met de nieuwe kabel niet
vol gas kon rijden omdat hij te lang zou zijn. Niets
bleek minder waar. Bij Jac Ossenblok (vertegenwoordigd door André van Rodijnen en zijn vrouw Ingeborg) werden we ontvangen met koffie en appelflappen. Vast lekker bijkletsen en zien dat de opkomst
groot is!
Om 12.00 uur ging de rit van start na een toespraakje van voorzitter Peter Snoeker en evenementeur
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Marc Hopmans. Routebeschrijvingen werden uitgedeeld. Ondergetekende en Cyril S. zouden met Marc
als laatste vertrekken als bezemwagen. Niet als
zodanig ingezet gelukkig.
Na enige minuten belde Peter, die het eerste vertrokken was, om te melden dat de route niet klopte want
er was een weg afgesloten. Marc wist al snel dat we
dan aanwijzing één tot en met veertien konden overslaan, wat aan bijna iedereen nog tijdig doorgegeven
kon worden.
SublieM 56 - Januari 2009 13

De rit duurde in totaal ruim drie uur en er was daardoor genoeg tijd om onderweg te stoppen en foto’s
te maken of om informatie te verzamelen over vragen
die voor de rit beantwoord moesten worden (dat je
daar je hulplijnen voor inzet is natuurlijk prima maar
lever je formulier dan wel op tijd in). Al met al een
hele mooie rit met allerlei soorten wegen: zowel
kleine dijkweggetjes als stukjes snelweg. Prima geregeld Marc! Hulde!
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Rond een uur of vijf kwamen we in Koudekerken
aan bij het wokrestaurant waar we heerlijk en vers
en veel gegeten hebben. Tijdens het eten is de winnaar van de puzzelrit bekend gemaakt: de familie
De Theije ging met de eer strijken dankzij de oplettendheid van hun zonen.
Na de koffie, rond een uur of acht ben ik vertrokken
richting huis. Toch nog twee uur rijden, maar ja, wie
vindt dat erg? (tenzij je drie uur in een Mercedes moet
rijden dan hè)
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SM-strip in arnhem
Door Dick Bolt
aveCom, podium voor nieuwe media, en Square eyes – het arnhemse festival
voor de korte digitale film, hebben samen een manifestatie georganiseerd onder
de titel It’s all in the game. Clublid Dick Bolt trof een onverwachte rol voor de
SM in het programmaboekje.
Het festivaldeel van It’s all in the game vond van 3
tot en met 5 oktober 2008 plaats in de Gelderse
hoofdstad en bestond uit een film- en performanceprogramma op het snijvlak tussen games en film.
Tot en met 26 oktober 2008 waren er verder tentoonstellingen in Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn.
Crash
De voorzijde van het programmaboek van dit festival werd opgesierd door een geweldige striptekening, met heel herkenbaar afgebeeld de Arnhemse
Eusebiustoren. Maar onderaan, naast enkele stripfiguren, zijn even prominent de lijnen te onderscheiden van ons aller onvolprezen Opron-ontwerp.
Deze voorpagina vormt de voorbode van een eigenzinnige, fantasierijke strip met de SM in de een
hoofdrol. Althans, tot en met pagina zes, waar de
bolide helaas volledig crasht.
Knokken
Het verhaal in de strip gaat over een zekere Mo
Cave, een geweldadige figuur in de dop, geschapen
aan het begin van de strip, en gegidst door Pawn
– een merkwaardige, eenpotige hond. De SM is
voorbestemd om Mo mee te vervoeren. Ondertussen worden de pagina’s van de strip gepresenteerd
als levels in een computerspel. Elke pagina is een
nieuw level. Drie duistere figuren, te zien in de
herkenbaar getekende achteruitkijkspiegel van de
SM, willen voorkomen dat Mo Cave in contact komt
met de mensheid. Hond Pawn adviseert Mo om
zicht te gaan wapenen zoals in vechtspelletjes (level
2). In level 3 duiken drie spelfiguren op die door
Mo met de blote vuisten worden uitgeschakeld. Op
de volgende pagina bestuurt Pawn (!) de SM, die
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overigens nooit bij haar naam wordt genoemd
(slechts The Car) terwijl hij met Mo op weg is naar
een plaatselijk café.
abrupt einde
In level 5 maken de duistere figuren plannen om
Arnhem, Mo Cave en Pawn te vernietigen met
SublieM 56 - Januari 2009 17

behulp van computerspelletjes – realiteit en fantasie
lopen hier door elkaar. Dan komt de desastreuze
scène waarin de SM aan haar einde komt, terwijl
Mo en Pawn gewond raken. Omdat de rol van de
SM hier uitgespeeld is, stop ik hier met de inhoud
van de strip (en met de afbeeldingen), maar niet
zonder de afloop te verraden: uiteindelijk worden
de computergames gedegradeerd tot simple art. De
strekking van de strip komt dus aardig overeen met
het thema dat op het festival en in de tentoonstelling
werd onderzocht, namelijk de verbanden tussen
games en beeldende kunst. En is dat laatste niet
hetzelfde als wat wij allen in de SM Club beoogen?
Wij hoeven niet meer te zoeken, maar tonen het
verband eenvoudig aan door te rijden (games) in
dat fantastisch kunstzinnige ontwerp!
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Gewassen en gelikt ten
strijde tegen de petjes - 2

Dossier 707: Van leasebak tot Diva (8.2)

Van uw Franse correspondent

Wat vooraf ging: geen baseballpetjes in een SM, zo werd betoogd. Bontjas,
krijtstreep, vlinderdasje, dat kan wél. Ik ga een statement maken tegen die
petjes als ik in het huwelijk treedt. De SM is technisch aan het verouderen, maar
op een ander gebied is ze nog altijd ongeslagen. Helaas, plat op haar billen, en
incontinent, arriveert m’n SM in Nederland. De slag tegen de baseballpetjes
lijkt verloren; het huwelijk waarbij ze moet schitteren, staat voor de deur.
SMeerkezen
Gelukkig is het land dat goed verspreid over haar
grondgebied gespecialiseerde SM-garagisten kent.
Dankzij Wim van der Laan en zijn equipe wordt,
vér na sluitingstijd, mijn lamme SM van de autoambulance gereden. Een spoor van groene olie wordt
routinematig van het wegdek voor de garage
geboend. Wat zijn die oude hydraulische Citroëns
toch bij tijd en wijle smeerkezen. Goed dat Citroën
een nieuwe C5 heeft ontwikkeld die gewoon op
ijzer veert.
SM Opéra
Nu maar hopen dat mijn SM op tijd klaar is. Er hangt
een St. Christoffel aan de zonneklep, voor heil en
zegen; de schutspatroon moet z’n naam nu maar
eens écht eer aandoen!
Enkele dagen later bereikt me het bericht dat Harry
Brunklaus bereid is ons op onze trouwdag in z’n
Citroën SM Opéra naar het stadhuis te rijden! En
Van der Laan meldt dat de achterste veer- en remleidingen van m’n eigen SM vervangen worden.
Een behoorlijke operatie aan de derrière van mijn
Diva, maar het gaat lukken. Dat betekent twee SM’s
in de trouwstoet. Leuk!
Nachtje Kwikfit
Het is allemaal een kwestie van perongelukheden.
Die bizarre uitdrukking, gehoord uit de mond van
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een medewerker van Kwikfit, vraagt om een toelichting. Toen mijn Lan, m’n toekomstige echtgenote, nieuwe bandjes voor haar VW Polo nodig had
(jaja, niet bekeerd…) gingen we naar de Kwikfit om
de hoek. Goedkoop en makkelijk. De Polo had vier
keurig gelakte wieltjes maar er was er één krom.
Daarom kochten we op een sloperij een ander wieltje, leverden dat bij Kwikfit in en verzochten de
manager de velg om te wisselen en alle vier de
velgen van nieuwe banden te voorzien. De volgende dag halen we de Polo op en … zien dat er nu
twéé kromme velgen onder de auto zitten, keurig
met nieuwe banden. De andere twee velgjes zijn
plotseling verroest en dat lijkt ons sterk na één
nachtje Kwikfit! We halen de manager erbij en die
zegt het vreemd te vinden maar het uit te zoeken.
Hij loopt de garage in, komt terug en zegt:
‘Mevrouw, meneer, dit kan helemaal niet’. Dat vinden wij ook, maar het is wél een feit. Na veel heen
en weer gepraat, besluit de overigens aardige manager de auto terug te nemen, en te zorgen voor
andere velgen. Ik rijd de Polo de garage weer in
en… zie in een hoek vier Polo-velgjes liggen. En
laten dat nou precies de velgen van Lans Polootje
zijn! Ik zie het aan de kleur (want destijds door
mijzelf gespoten!). Reactie van de aardige manager:
‘Ach meneer, het is allemaal een kwestie van perongelukheden.’ Sindsdien gebruiken wij deze wijze

van spreken regelmatig, te pas en te onpas overigens.
Alu-magneet?
Het is niet per ongeluk dat op onze trouwdag de
eigen SM gepoetst klaarstaat bij Van der Laan.
Hulde. Ze staat weer stevig op de benen en kan mee.
In Amstelveen staat Harry met z’n Opéra (blinkend
schoon) ook klaar, evenals een bloemstuk voor op
de motorkap. Onderin het fraaie boeket zit een
magneet, om het geheel op een strategische plek op
de motorkap te klikken. Helaas, vergeten dat een
SM-motorkap van aluminium is. Daarom komt het
stuk op het dak te staan. Ook fraai. Maar bestaat er
geen alu-magneet? Het geluid van beide SM’s
imponeert de gasten. En velen valt het op, dat de
lijnen van de CX - die Jan-Tjerk Eelkema voor mij
uit Zuid-Frankrijk heeft meegenomen - nogal wat
overeenkomsten vertonen met die van de SM
Coupé.
Six Million Citroëns in Amstelvien
Na veel, heel veel foto’s rijden we naar het Stadhuis.
De stoet maakt indruk en wij genieten van deze
aandacht. De trouwceremonie is met de kleine groep
waarvoor we hebben gekozen, sober maar vooral
een kwestie van geduld. Mijn oude vader, flink doof
aan het worden maar nog behoorlijk bij de pinken,
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zegt als de trouwambtenaar amper met z’n speech
is begonnen, hardop: ‘Wat een leuteraar!’ En dat
vinden wij ook. Hij slaat, ondanks een bezoek van
een paar uurtjes vóór de trouwdag, voortdurend de
plank mis. Zo noemt hij Jan-Tjerk Eelkema, één van
mijn getuigen, een vismaatje. En ik vis nooit, eet
nooit vis en ben er allergisch voor. De ambtenaar
hengelt na afloop naar complimentjes en ach, op
zo’n dag geef je die maar, nietwaar? Het was tenslotte een plechtigheid die verder vlekkeloos verliep. Eén van de gespeelde muziekstukjes was wat
mij betreft een compromis. We vonden There are six
million bicycles in Beijing van Katie Melua wel toepasselijk gezien de Chinese afkomst van Lan. Maar
dat hadden natuurlijk Six Million Citroëns in Amstelvien moeten zijn. (ES EM SIE EE…, klinkt vertrouwd!) Ik ben dik tevreden. Tevreden met het
Citroën-gehalte van onze trouwerij. Je moet tenslotte je hobby niet overdrijven! Met heel veel dank
aan Harry Brunklaus!
Overigens, ik zag een advertentie op eBay Frankrijk:
een magnifieke CX Corbillard te huur. Had die er
ook bij moeten zijn? Nee, je trouwt daar niet in,
dacht ik zo. Daar doe je trouwens NIKS meer in!
Toch nerveus
M’n vrouw draagt op de fraaie dag géén petje; ze
draagt een hoed. En hoewel het geen bonthoed is
zoals Suzanne Mirable, is haar hoed prachtig en in
stijl met de SM Opéra. En daardoor vergeet ik die
dag de missie waarmee ik naar Nederland getogen
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ben: mijn strijd tegen de petjes. De huwelijksreis
ondernemen we in de CX en het is voortreffelijk
gegaan: een simpele CX Athéna, dus nauwelijks
elektronica, een gewone vierpitter, er kan niks stuk
en zo was ook onze reis door Frankrijk: het kon niet
stuk. Als de tijd voor het repatriëren van mijn SM
gekomen is, ik geef het toe, slaat de nervositeit toe.
Zal mijn missie slagen? Het laat mij niet los. Die
klerepetjes! Mijn dochter vergezeld me. Dat geeft
vertrouwen want zij weet van wanten en heeft onze
Peugeot bij zich. Je weet maar nooit.
Clubpetje op
In de Ardennen word ik weer alert op petjes: verlaagde BMW’tjes, Golfjes en Seats in de meest verschrikkelijke kleuren razen ons voorbij. Op de
Autoroute nabij Nancy, waar je afwisselend 90 of
100 kilometer per uur mag, wordt de SM regelmatig de weg afgesneden met snelheden boven de 130,
zonder blikken of blozen en zonder dat Sarkozy z’n
vermanende eigenwijze vingertje opsteekt. En dan
komt m’n ware aard boven: als een ander zich
opwindt, word ik ijzig kalm. Zo heb ik de neiging
om dan bijvoorbeeld 80 te gaan rijden en regelmatig
op de rem te drukken, zonder echt te remmen. Maar
ik doe het niet, ik heb mijzelf keurig in de hand moet
ik zeggen. En ik laat me ook niet verleiden om het
gaspedaal diep in te trappen en die stakkerds eens
even de bevallige kont van Suzanne Mijn Diva te
laten zien. Nee, ik pak het heel anders aan. Zodra
het kan, stap ik uit, haal het sleuteltje uit het stuur-

SMelten
Niet dat ik het opgeef! Integendeel! Dit is mijn
manier van protest tegen al die labbekakken die
onderuitgezakt in Halfords kuipstoeltjes, petje op,
biertje in de ene hand en versnellingspook in de
andere, sturend met hun knieën, denken dat ze in
een Afrikaanse zandbak spelen! Stumpers! Nét geen
geld en doodsverachting genoeg om aan ParijsDakar mee te doen, net geen geld en minderwaardigheidsgevoel genoeg om een SUV te kopen en
iedereen van de weg te duwen in de veronderstelling dat Big Power is. Ik geef het toe, eindelijk! Ik
hou méér van de kracht van schoonheid, van het
subtiele spel van licht, kleur en lijn, dan van bruut,
vergeldend geweld. Ik heb het ervoor over om soms
onverwacht stil te komen staan. Zoals onlangs in
Frankrijk, op een zondagochtend, op een stil bosweggetje. Pruttelende motor, en dan niks meer. En
na tien minuten, floep, de motor slaat weer aan. Wat
er technisch of mechanisch ook gebeurt, het zijn de
lijnen van m’n SM die me elke keer weer voor haar
doen smelten. Jawel, Smelten!

je tegenstander. (En geduld met je Diva!) Petjes
kunnen er niks aan doen dat ze niet geboren zijn
voor een Citroën SM. Ik ben niet geboren voor het
dragen van petjes. En soms wil ik best proberen er
even één te dragen. Maar alleen voor de foto. De
SM mag wat mij betreft gepasseerd worden door
Halfords-kuipstoeltjes, biertjes, labbekakken,
stumpers, stakkers, Seats, BMW’s en andere hedendaagse misbaksels. Als ik bij een benzinepomp
kom, of voor een verrukkelijk Frans restaurant
parkeer, ben ik verzekerd van bewondering voor
de SM. En dat vind IK nou leuk. Altijd een praatje.
Altijd de kans om een medeaardbewoner een
beetje te leren kennen en lekker te leuteren over
onze bijna tijdloze klassieker. Tijdloos? Nee, dat is
niet waar. De tijd heeft ook Haar ingehaald, op
vele fronten. Het ligt anders: je moet haar juist
NOOIT uit haar ontstaansperiode halen, maar
blijven zien als een voiture die bedoeld was om met de toen ter beschikking staande middelen - zo
snel, veilig en comfortabel mogelijk vervoer te
bieden aan de elite. TOEN, in 1970, dus negenendertig jaar geleden! Ze was een automobiel waarmee Citroën liet zien waartoe ze in staat was. Op
dat moment. En dat was heel veel. Bekijk haar met
die liefdevolle blik, en je houdt van haar. Toch? Ik
heb de strijd opgegeven.

Tijdloze klassieker?
En op zulke momenten, niet zeldzaam, denk ik:
dát is ware liefde! Je moet mededogen hebben met

En het is NOOIT een kwestie van perongelukheden
dat iemand voor een Citroën SM valt, Dat lees je
altijd weer in SublieM.

slot, stijg uit mijn lederen zetel, doe een clubpetje
op, duw mijn handen tegen de billen van mijn Diva,
en begin haar te duwen. Ik leen mijn SM niet voor
een ongelijke strijd!
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opzicht zelfs voor een overgeplaatste PTT’er te
gortig werd. Omdat deze SM (de nog steeds in de
club aanwezige 25-96-ZR) benzine lekte ging ik
enkele dagen later naar mijn lokale Citroën-dealer,
garage Vonk in Ede, alwaar een enthousiaste monteur, die voor het eerst een SM onderhanden kreeg,
een ringetje in een cilinder liet vallen. Hij kon het
niet meer vinden en dacht ‘nou ja, een klein ringetje’ en startte toch de motor maar. Het gevolg laat
zich raden: ernstige motorschade, monteur ontslagen en SM op transport naar Citroën Amsterdam.
En daar werkte Hein Gijsen als SM-monteur.

Wie kent Hein Gijsen?
Maar daarnaast zijn er ook mensen, die heel veel
voor de SM hebben betekend, maar die op de een
of andere wijze nauwelijks bekend zijn geworden.
Hein Gijsen is zo’n man. De bescheidenheid zelf,
maar met een indrukwekkende staat van dienst.

Enfin, Hein heeft mijn SM gerepareerd en een hele
hoop achterstallig onderhoud gedaan. Zijn deskundige en uiterst ordelijke manier van werken, maakten toen al veel indruk op mij. Helaas ging Hein
korte tijd later weg bij Citroën Amsterdam om met
zijn vriend een bakkerij te runnen. Gelukkig bood
hij mij en een aantal andere relaties aan om mijn SM
te blijven onderhouden. En zo kwam hij periodiek
(ik reed jaarlijks ruim 30.000 kilometer met de SM)
naar mijn huis, met achterin zijn GS alle gereedschap en een krik. Ook als het ’s winters buiten al
bijna donker was, vond hij moeiteloos alle schroeven en bouten: hij repareerde SM’s puur op gevoel
en gehoor leek het wel.

Laat ik een paar dingen over Hein vertellen. Mijn
eerste kennismaking met Hein was vlak na de aanschaf van mijn eerste SM. Die kocht ik in 1977 in
Franeker. Ingeruild door een hoge ambtenaar van
de PTT, die er vanwege de verhuizing van het
hoofdkantoor mee tussen Den Haag en Groningen
heen en weer gependeld had. Een ongetwijfeld
magnifieke oplossing, die echter in financieel

Zijn SM-talenten zijn niet onopgemerkt gebleven
en via Andre Pol kwam hij in 1985 bij Jerry Hathaway en SM World in Californië terecht, alwaar hij
vele jaren aan de Amerikaanse SM’s sleutelde.
Helaas kwam er daar enkele jaren terug te weinig
werk binnen en is Hein bij B&C Foreign Car Repair
in St. Ventura gaan werken: veel BMW’s, Mercedessen, Audi’s, Volvo’s en ook een paar Citroëns. Zijn

Door Paul J. Paymans

Als eigenaar of liefhebber van SM’s kent u zeker
ook een aantal namen van mensen die op een of
andere wijze onlosmakelijk met de SM verbonden
zijn. Zo zijn Johan Cruijff, Leonid Brejznev en Idi
Amin beroemde SM-eigenaren (geweest), Peter
Pijlman en Olivier de Serres beroemde SM-schrijvers, en Theo van der Laan en Jerry Hathaway
beroemde SM-reparateurs. Maar natuurlijk zijn er
in verleden en heden vele andere namen met de SM
verbonden geraakt. Eigenlijk verdienen alle eigenaren van een SM een eervolle vermelding, want
het getuigt van smaak, moed en doorzettingsvermogen om een SM rijdend op de weg te krijgen en
te houden!
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In die tijd werden volgens de instructie van de
importeur alle probleemauto’s naar Amsterdam
gebracht. Daar was, toen de eerste SM nog moest
arriveren, een Equipe Speciale samengesteld, bestaande uit Maarten Pels, Fred Stenters, Kees Vaartjes,
Tony Kordes, Nico Ockhuysen en Hein Gijsen dus.
Later draafden de leden van deze equipe ook op
voor andere typen, tenminste als het voor (vriendjes van) de directie was. Over de in Nederland
afgeleverde SM’s kan Hein smakelijk vertellen: over
het naar Schiphol brengen van Johan Cruijff en over
de koppelbaas die in de 25-25-RP reed en zes maal
achter elkaar de versnellingsbak wist te mollen.

liefde voor Citroën is echter gebleven. Hij rijdt in
Californië rond in een van zijn CX Prestiges. Voor
de kenners: een Gris Espadon 77’er met C-matic en
1.000.000 (!) kilometer op de teller, slechts één
motorrevisie, en een extra airco-unit in de kofferbak.
De andere is een serie 1 volautomaat uit 1985, in
Zweedse uitvoering en met 360.000 kilometer op
de teller. Naast het onderhoud van zijn eigen CX’en,
voert hij thuis onderhoud uit voor Amerikaanse
DS-, CX- en SM-enthousiastelingen.
Hein komt regelmatig naar Nederland om familie,
vrienden en kennissen te bezoeken, maar ook om
het laatste Citroën-nieuws te horen, te zien en te
proberen. Want de meeste nieuwere Citroën’s (XM,
C6, C5) worden tot zijn spijt niet zonder ingrijpende technische aanpassingen in de verenigde
Staten toegelaten. Vlak na Citromobile in mei jongstlede sprak ik hem dan ook weer eens en in dat
gesprek kwamen nog een aantal wetenswaardigheden naar boven. Een leuke tip: surf naar www.
jaylenosgarage.com en klik dan op supercar: Jay
Leno praat met Jerry Hathaway en rijdt een rondje
in zijn SM.
Het werd tijd om Hein ook eens voor het voetlicht
te halen, hij zal er zelf nooit om vragen. En een
goede gelegenheid om het selecte groepje deskundige SM-monteurs die ook nu nog elke dag aan onze
prachtige auto’s sleutelen een heel lang leven toe te
wensen. Want wat moeten we als zij er niet meer
zijn?
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SM 2010
Door Roland van der Spek

Maar, we zitten nu wederom in een crisis, en Citroën komt uitgerekend nu met een conceptmodel
met de niets verhullende naam GTbyCitroën. Toen
we die naam hoorden, maar het model nog niet
gezien hadden, ging ons SM-hart al sneller kloppen. Na aanschouwing van het model op de autobeurs van Parijs werd dat niet minder, al heeft deze
GT weinig van doen met de SM. Nou ja, het is ook
een GT.

Na onze geliefde SM heeft Citroën geen GT meer op de markt gebracht,
waarschijnlijk wijs geworden door het ontbreken van écht verkoopsucces van
de SM. Het zat ook niet mee in tijden van oliecrisis in de jaren ’70.

Spelletje
Wees gerust, je zult deze GT nooit op de weg tegenkomen. Ten eerste is hij ontworpen als virtuele auto – om mee te racen in het computerspel
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Gran Turismo. Zo blijft het merk Citroën tenminste
onder de aandacht bij jeugdige autoliefhebbers,
want dit spel vormt normaal gesproken het virtuele domein van Nissans GT-R en andere hightech
exoten. Om dit bizarre ontwerp echter enigszins
te onttrekken uit die virtuele wereld is er een heus
conceptmodel gebouwd. Sterker, je kunt er zelfs
mee rijden. Althans, hij rijdt zelfs, want zelf rijden
is er niet bij. Begrijpelijk bij een auto die al gauw
een paar miljoen gekost moet hebben.
Japans design
Een Japanner genaamd Takumi Yamamoto is verantwoordelijk voor het ontwerp – hij maakte Gilles
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Vidal, die Advanced Design Manager bij Citroën
is, gek met dit idee: een Citroën GT voor een computerspel. Samen met spelfabrikant Polyphony
Digital Inc., onderdeel van Sony, werd dit bijzondere model gecreëerd. Hij lijkt in niets op wat
Citroën ooit gebouwd heeft, en hij zal ook niet
lijken op wat Citroën ooit zal bouwen – al houden
wij als SM-liefhebbers natuurlijk altijd stille hoop.
Maar deze GT is lager, even voor het perspectief,
dan een Lamborghini Murciélago of Donkervoort.
Deze GT heeft een dashboard dat deels uit koper
is opgetrokken. En toen we mochten meerijden,
hebben we kunnen constateren dat er geen standaard motor van Citroën in ligt. In de virtuele
wereld is de GT met een waterstofmotor uitgerust.
In de echte wereld klonk het eerder als een achtcilindermotor. Een V8 voor een Citroën? Die is er
toch niet binnen PSA? ‘Daarom doen we er geen
mededelingen over’, aldus de man van Citroën die
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achter het stuur zat. ‘Hij heeft ongeveer 550 pk.’
Daarmee zou 300 km/u mogelijk moeten zijn. Met
gemak. De engineers van Citroën hebben ruim 200
km/u gehaald, iets dat best uniek mag worden
genoemd voor een conceptmodel. Normaal maakt
men die van klei, karton en spuug – deze is veel
meer dan dat.
Vingeroefening?
Hoewel de meningen over de nieuwe C5 verdeeld
zijn, kunnen we ons voorstellen dat ook Citroën
voorzichtige aspiraties heeft om een coupé op de
markt te brengen. Peugeot deed het met de prachtige 406, en daarna met de naar onze mening
minder geslaagde 407. Renault heeft een fraaie
Laguna Coupé op de markt gebracht, waarom zou
Citroën het ook niet kunnen? Wie weet, in 2010,
veertig jaar na verschijning van de SM. Het zou zo
maar kunnen…
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Brussels by Night 2007

The Victory
Door Marc Roelandt

Het is al even geleden maar door ruimte- en tijdgebrek paste
het niet in de laatste SublieM. Maar we wilde u dit mooie
evenement niet onthouden: in woord en beeld.

Nee hoor, met The Victory bedoel ik niet het vlaggenschip van admiraal Nelson, het is een hotelrestaurant in Groot-Bijgaarden, uitgebaat door
Georges Giorgi en zijn echtgenote Mumu. Sinds
verleden jaar heb ik terug contact opgenomen met
Georges, die ik nog kende uit de beginjaren van de
DS/SM Club in België, een SM-rijder pure et dure,
maar die enkele jaren geleden afhaakte wegens
tijdsgebrek en, dixit: omdat we zo weinig deden
voor de SM.
Dit laatste is ondertussen terug rechtgezet, sinds
2004 hebben we terug een actieve SM-afdeling,
dankzij Walter en Annie, en met versterking van
Charlotte sinds dit jaar. Zo proberen we elk jaar een
activiteit te organiseren voor de SM-rijders, al dan
niet lid van onze club, en dit met stijgend succes.
Aangezien Georges een Nederlander is, en lid van
de SM Club Nederland, richt hij sinds enkele jaren
een weekend in, genaamd ‘Brussels by Night’. Versta hieronder dat de Nederlanders welkom zijn van
vrijdagavond tot zondagnamiddag, en dat ze op
zaterdagavond lekker gaan eten in Brussel en
daarna een stappeke zetten in de wereld… Dit alles
vormde een goede aanleiding om onze krachten te
bundelen en samen de toerrit op zaterdag in te
richten.
Op verkenning
Na enige besprekingen met Georges kwamen we
tot het besluit de rit te rijden naar Dinant, en in
augustus eens op verkenning te gaan om onder
andere een restaurant te zoeken voor dertig of veertig man. Zo gezegd, zo gedaan en op een mooie
dinsdag in augustus reden we naar Dinant. Om niet
enkel op de autoweg te rijden, werd gekozen voor
de weg naast de Maas, van Namen naar Wépion en
langs Annevoie tot in Dinant. Daar was het meteen
uitkijken naar een parkeerterrein voor ongeveer
vijftien tot twintig auto’s, niet zo evident in Dinant;
de parking aan het treinstation was reeds volzet en
niet zo handig om te maneuvreren. Op de toeristische dienst werd ons aangeraden te gaan kijken
naar de parking van het Casino. Deze bleek dan
ruimschoots te voldoen, en op de toeristische dienst
hadden ze voor ons nagekeken dat er géén ander
evenement zoals braderie of zo plaatsvond. Dan te
voet naar het restaurant ‘Le Casanova’, waar we de
nodige afspraken maakten en ieder een verschillend
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voorgerecht en hoofdgerecht namen. Plots dacht
Georges eraan dat hij om drie uur terug thuis moest
zijn en het was al kwart na twee… géén tijd voor
het dessert! Vlug in de Xantia gedoken, en geloof
mij of niet, ik heb mijn persoonlijk snelheidsrecord
gebroken, 55 minuten later stonden wij terug in
Groot-Bijgaarden – ik heb bijna steeds 145, 150
km/u gereden waar mogelijk.
Op naar Dinant
Bij de inschrijvingen zaten we aan zestien SM’s, de
dagen ervoor gaven er twee forfait, dus zijn we
vertrokken met zes Nederlandse en acht Belgische
wagens. Om even chauvinistisch te zijn: de voetbalmatch België 8 – Holland 6! Onder de Nederlandse wagens een opvallende SM Opéra (verlengde vierdeurs waarvan door Chapron negen
stuks zijn gemaakt) en een witte SM, Amerikaanse
versie. Alhoewel we alle acht met enkele minuten
verschil waren vertrokken, hadden de laatsten zich
bij de eersten gevoegd ter hoogte van Overijse, en
hadden we nogal wat bekijks op de autoweg. Zo
hebben we een colonne MG A, B en Midget voorbijgestoken. Geef zelf toe, het gebeurt niet alle dagen
dat je acht SM’s ziet voorbij zoeven!
Het was prachtig weer die zaterdagmorgen, en
voorbij Namen konden we van een prachtig zonnetje genieten om langs de oever van de Maas te
rijden. Zonder verdere ongemakken kwamen we
dan aan in Dinant, en wat bleek, de parking was
ingenomen door een club wielertoeristen die uitgerekend daar hun middagpauze gingen houden.
Dankzij onze diplomatie konden wij een afspraak
maken dat wij onze wagens in één blok mochten
parkeren. In het restaurant zaten we broederlijk en
zusterlijk bij mekaar aan drie rijen tafels, Nederlanders, Franstaligen, Nederlandstaligen en hebben
we lekker en stevig gegeten (kaaskroketten en een
halve kip om U tegen te zeggen).
In de namiddag
Op het programma stond een boottocht op de Maas
tot aan het kasteel van Freyr, waarbij we uitgebreid
de kans hadden om een aantal technische tips en
anekdotische reisverhalen door te geven. Anderen
deden een welverdiend dutje in de zon! Het was
trouwens ronduit schitterend weer om op de Maas
te varen. Van kerels zoals Frans Verheyden en
Michel Jonckers konden we heel wat opsteken:
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Frans heeft een SM carburator nieuw gekocht in
1972, en rijdt er nog steeds mee. Tijdens een grondige restauratie (waarbij niet op de kosten werd
gezien) werd de wagen wel in een niet-Citroën
kleurtje gespoten, namelijk Silver Fox van Audi.
Michel had vroeger een garage waar hij occasies
van de drie grote Franse merken verkocht, en is
sinds jaren een verwoed SM-rijder; hij heeft er drie
staan en rijdt ook sinds jaren op LPG zonder noe34 SublieM 56 - Januari 2009

menswaardige problemen. Een leuk detail: in de
snuit van zijn SM staan enkele miniatuurtjes vastgekleefd - voor kleurenfotos over de rit verwijs ik
naar de blog: http://unefilleensm.skyrock.com.
Met de (meeste) Belgen zijn we nog een pintje
blijven drinken op het terras van het Casino, en
voor de volledigheid vermeld ik de chauffeurs: de
vaste regelmatige klanten namelijk Walter

Bogaerts, Frans Tant, Dirk Van Ginderachter, JeanClaude Schuermans, ikzelf en de drie deelnemers
voor het eerst: Benoît Lognoul, Michel Jonckers en
Frans Verheyden. Twee nieuwe Belgische leden
van wie de wagen nog niet klaar was, reden ook
mee: Charlotte Sombreffe en Johan Kalifa Bals – zij
popelen van ongeduld om met hun SM deel te
nemen aan de clubuitstappen van 2008! In gespreide slagorde reden we dan naar huis, de Nederlan-

ders moesten nog een avondvullend programma
afwerken, namelijk gaan eten in een gekend restaurant in de Hoogstraat te Brussel, en de volgende dag een lunch in de bovenste bol van het
Atomium!
Brussels by Night was een voltrefffer, en, Georges
en Mumu, het was me een waar genoegen om met
jullie te kunnen samenwerken! A la prossima volta!
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Citromobile 2008

Een verslag van dag tot dag…
Door Marc Hopmans
Begin maart staat er een mailtje in mijn inbox. Of ik twee dagen later aanwezig
kan zijn bij een vergadering over Citromobile. Beetje kort dag, maar dat gaat
wel lukken. Op woensdagavond vertrek ik, in mijn SM uiteraard (…), richting
Maarssen. Naar huize De Vries. Mieke en Cor de Vries zijn de grote
organisatoren van Citromobile, samen met Johan de Nooij en Valentijn de
Marez Oyens. Als ik eenmaal onderweg ben, meldt de radioverkeersdienst
ongeveer 16 kilometer file rond Utrecht. Ik ga dus nooit op tijd op die
vergadering komen. Denk ik… Geen file gezien dus.
Als ik arriveer in Maarssen, de auto in een parkeervak schuif en vervolgens bij de familie De Vries
aanbel, lijkt het wel of ik op een verjaardagsfeestje
terecht ben gekomen. In de huiskamer staan stoelen
netjes in een hele grote cirkel opgesteld. Iedereen
aanwezig zit al aan de koffie met een plakje cake. Ik
maak kennis met Lucas Unger van de Citroën XM
Club. Hij had al eerder in een mailtje gevraagd of de
SM Club samen met de XM Club de presentatiestand
zou willen doen. Als iedereen voor de vergadering
aanwezig is, neemt Cor het woord en worden alle
ideeën van de diverse clubs besproken. Welke materialen zijn er nodig? Wat mag wel en wat mag absoluut niet? Iedereen er mee eens, dat we dit keer geen
grasveldjes en zandhopen in de veemarkthal willen?
Oké, het wordt wegwerptapijt… Later blijkt in appeltjesgroen… Toch nog een beetje graslook…
Er wordt besproken waar de diverse presentaties
hun plaats krijgen. Ook de clubinformatiestands.
Ondertussen komt er iets fris of alcoholisch op tafel,
compleet met plakjes worst en blokjes kaas. Het is
echt een verjaardagsfeestje! Nou ja, bijna. Als alles
doorgesproken is, wordt het nog even gezellig
nakletsen en dan weer richting huis.
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Een paar weken later komt Lucas van de XM Club
bij mij op bezoek. We bespreken hoe onze presentatie eruit moet komen te zien. Lucas heeft een
artikel uit hun clubblad meegebracht waar de SM
en XM met elkaar vergeleken worden. En warempel,
er zijn best veel overeenkomsten. We komen minstens op tien. Op de stand moeten straks twee auto’s
komen te staan. Beide in een zelfde kleur. Dan vallen kleuren als Feuille Dorée Métallisé of Vert Argenté Métallisé af want een XM is absoluut niet in zo’n
typische jaren ‘70 kleur gespoten (hoewel… ik
kwam laatst een goudkleurige XM tegen). We
besluiten om het maar bij een neutraal zilvergrijs te
houden. Ook al heeft er vorig jaar al een zilvergrijze SM op de stand gestaan (de auto van Johan
Cruijff).
Het appeltjesgroene tapijt brengt me op het idee om
de tien vergelijkingen op een speelse manier te laten
zien: een tiental bloemen, waarbij op de bladeren
de te vergelijken foto’s komen te staan. Om een
beetje contrast te hebben met de zilvergrijze auto’s
besluiten we voor die foto’s rode auto’s te nemen.
Dat wordt dus mijn eigen auto en Lucas kent
iemand met een XM Multimedia.

Ik zoek op een prachtige zondag een idyllisch
plekje ergens in een parkachtig landschap vlak bij
de Belgische grens, of was ik er al overheen? Ik maak
een paar prachtige foto’s van details van mijn auto.
Helaas lukt het Lucas niet om foto’s te maken van
de Multimedia. Die staat voor reparatie in een
garage. Dan maar een andere kleur. Geen probleem.
Een ander idee wat we hadden, was om een aantal
artistieke foto’s van SM’s en XM’s te verzamelen en

op een groot zeildoek te laten afdrukken. Lucas gaat
daarmee aan de slag. Hij maakt een prachtige layout en bestelt de doeken bij een firma in Veldhoven.
Dinsdag vóór Citromobile klaar. Althans dat was
de bedoeling. Het wordt drie dagen later, ofwel
opbouwvrijdag…
Citromobile nadert met rasse schreden. Er is nog
veel te doen. De bloemen moeten nog gemaakt
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worden. Bloemstengels van bezemstelen, een
staander van spaanplaat, bladeren van groen
A3-papier en bloemen van crêpepapier. Dat wordt
zowat een week schilderen en fröbelen. Het vitrinekastje van de club staat bij Arjo de Jong. Dat
moet nog even opgehaald worden. Nou ja, even.
Als ik bij Arjo arriveer, kom ik er niet meer weg…
Ik moet uiteraard zijn uitgebreide wagenpark
bekijken. Met als paradepaardje zijn zelf gebouwde SM Aiglon. Die ziet er werkelijk prachtig uit!
Alle onvolkomenheden die in de Chapron-uitvoering zaten, heeft hij gemodificeerd. Het zeildoek
klappert niet en boven de kleine zijruitjes in de
deuren is een klein stukje dakgoot blijven zitten
zodat het daar niet binnenregent. Na ongeveer
drie uur laden we het kastje in mijn auto en ben
ik weer op weg.
De vrijdag vóór Citromobile. Ik begin met het
inladen van alle attributen, nodig voor de presentatie. De bloemen, het vitrinekastje. Ik wordt om
elf uur in Utrecht verwacht. Dan zal Eric Bruinsma
er ook zijn met zijn zilvergrijze SM, want dat is de
SM die we voor de presentatie gebruiken. Om
kwart voor elf rijd ik het terrein van de Veemarkthallen op. De rit er naartoe is vlekkeloos verlopen,
geen file, hooguit een flitscontrole, maar Q-music
had mij er al voor gewaarschuwd… Bij de poort
van de Veemarkthallen verwelkomt Mieke me al
met een brede glimlach. Het feest is voor haar al
begonnen! Drie dagen lang bij de ingang de kaartjes controleren of verkopen.
Ik rijd de auto gelijk maar naar binnen. Of ik niet
over de tapijten wil rijden, want anders zijn ze al
vuil, voordat het evenement begonnen is, vraagt
Valentijn. Ik had dat zelf ook wel door, dus rijd ik
netjes om de tapijten heen. Er is ruimte genoeg.
En hoeveel auto’s ik die dag niet gezien heb, die
gewoon dwars over de tapijten reden… Overal
bandensporen.
Valentijn is overigens makkelijk te herkennen
want hij draagt voor elke gelegenheid een piepklein stropdasje, die hij volgens mij nooit af doet.
Ik begin maar met uitladen en al snel verschijnt
Eric met zijn auto. We manoeuvreren de auto
netjes op z’n plaats. Overigens, ons appeltjes40 SublieM 56 - Januari 2009

groene tapijtje blijkt niet appeltjesgroen te zijn,
maar knalrood. Ook niet erg met zilvergrijze
auto’s erop! De XM moet vanavond naast de SM
geplaatst worden. Als we tevreden zijn over de
positie van de SM, gaan we de rest opbouwen. De
bloemen, het vitrinekastje. Als dat alles staat,
vertrekt Eric weer. Ondertussen bel ik naar de
firma, die de doeken met de foto’s gemaakt heeft.
Of ze al klaar zijn? ‘Ja, en of ik snel wil zijn,’ zegt
de eigenaar nogal nors, ‘want we sluiten op vrijdag vroeg!’
Ik stap meteen in de auto en rijd snel richting
Veldhoven. Nou ja, snel… Ik beland dus in de
enige file die er die dag in Nederland gestaan heeft.
Bijna anderhalf uur later arriveer ik in Veldhoven.
Ik meld me bij de man, die me zo nors te woord
stond aan de telefoon. Als ik begin over de posters
ontdooit hij heel snel. Wat een fantastische auto
zo’n SM en wat een mooie foto’s voor de poster!
Ik probeer hem warm te krijgen om ook Citromobile te bezoeken, maar dat gaat niet helemaal lukken. Hij wijst me de weg waar ik de posters in de
expeditieafdeling moet halen. Als ik daar naar toe
loop, passeer een aantal inktjetprinters die behoorlijk uit de kluiten gewassen zijn. Er worden posters
op gedrukt tot wel vijf meter breed. Als ik in de
expeditiehal kom, liggen de posters netjes op een
dikke kartonnen koker opgerold. Dat gaat dus
never-nooit in mijn auto passen. Dat ding is drieënhalve meter lang! Ik besluit, om de kartonnen
koker maar daar te laten, ondanks het protest van
één van de medewerkers: zo zal ik de posters
beschadigen! Hij besluit toch maar om me te helpen met inladen. Met wat moeite lukt het. Dan op
weg naar huis. De SM ophalen. Posters overladen,
reistas inladen (fijn als je een slaapplaats in Utrecht
hebt) en dan weer terug naar Utrecht. Ik rijd die
dag ruim vierhonderd kilometer!
Ik arriveer rond vijf uur weer in Utrecht. De snelheidscontrole is inmiddels weg, toch blijft Q-music
beweren, dat ze er nog staan. Ik ga met Lucas
bekijken hoe we de posters het beste op kunnen
hangen. De stand is ongeveer vijfenhalve meter
breed en de twee posters samen zeven meter…
Dat gaat dus niet lukken. Bovendien… hoe komen
we de hoogte in? Er is een verrijdbare hydrauliSublieM 56 - Januari 2009 41

sche werklift, maar als we daar gebruik van willen
maken, moeten we honderd euri neertellen… No
way! Lucas heeft thuis een ladder, alleen, hoe komt
die op de stand? Ik krijg ineens een idee! Ik heb
Arjo de Jong rond zien lopen. Die heeft een klusbus bij zich. Als ik hem vraag, is hij bereid om
even met Lucas de ladder te gaan halen. Het is
maar een paar kilometer. Een uurtje later staan
Lucas en ik ieder boven op een helft van de ladder.
Dat is hoog genoeg. Met wat tapijtplakband (dubbelzijdig) lukt het om de posters op te hangen. Ze
zullen tijdens de gehele duur van Citromobile
blijven hangen. Rond acht uur arriveert de tegenhanger van de SM: een zilvergrijze XM. Hij wordt
netjes naast de SM geparkeerd. We groeperen er
de bloemen netjes omheen. Alles is klaar voor
Citromobile!
Ik waag het erop, om mijn eigen SM die nacht op
het evenemententerrein te laten staan. Ik rijd met
mijn neef mee. Eerst even langs Appie Heijn wat
inkopen doen. Daarna naar het appartement, waar
we de komende twee dagen verblijven. Spullen
naar binnen gesjouwd en dan kijken wat we gaan
eten. Chinees lijkt ons wel wat, maar we kennen
weg noch steg in Utrecht. Even een telefoonboek
zoeken… We vinden een Chinees redelijk in de
buurt. We besluitend er lopend naar toe te gaan.
Maar we vinden de straat niet waar deze Chinees
zit. Uiteindelijk staan we voor een ándere Chinees.
Helaas gaat daar net het licht uit… Niet zo verwonderlijk, het is inmiddels wel bijna elf uur! Dan
maar een broodje…
Citromobile Zaterdag. We zijn al weer vroeg op.
Eerst een lekker ontbijtje met croissantjes en
harde broodjes (van Appie) en dan op pad richting
Veemarkthallen. Het is een ritje van niet meer dan
vijf minuten. We worden wederom verwelkomd
door Mieke de Vries en haar assistenten. Mieke
doet al jaren de kassa van Citromobile. Streng
maar rechtvaardig… De meeste smoezen om gratis binnen te komen heeft ze allemaal al gehoord.
Of het verhaal van een echtpaar, dat binnen wilde
komen, met de kinderen onder een deken verstopt.
Maar wij hoeven geen smoes te verzinnen, want
we hebben beiden een toegangspas voor heel
Citromobile.
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Als we de auto van mijn neef weggezet hebben
op een niet zo opvallende plaats (omdat het géén
Citroën is, want zijn Citroën CX heeft een klein
mankementje en is dus even niet rijklaar), wandelen we naar de ingang van de Veemarkthal. Ook
hier worden we verwelkomd door Cor, Johan en
Valentijn (mét klein stropdasje!). Ook hier controle van de toegangspassen. Wie niet de juiste
pas heeft, komt er vóór tienen niet in! Ik heb de
eer om de zaterdagochtend samen met Eric
Bruinsma de informatiestand van de SM Club te
bemannen. We stallen alle SM-hebbedingetjes uit
in de vitinekast en richten de stand verder in. Als
we eindelijk alles op orde hebben, is het tijd voor
een kop koffie. Gedurende de gehele Citromobile
wordt die verzorgd door leden van de Citroën
HY-club. En dan is het wachten op de eerste bezoekers.
Recht tegenover de SM-stand staat er bij de DSstand een wat wazig figuur. Gekleed in een leren
jas, een rijbroek en alles gecompleteerd met een
lederen rijderskap. De man heeft een enorme snor
om alles nog amusanter te maken (die snor had
hij waarschijnlijk al een tijdje). De goede man zal
gedurende Citromobile flyers uit gaan delen.
Samen met een op een stewardess lijkende dame.
En dan is het tien uur. De eerste bezoekers lopen
nog wat onwennig langs de verschillende presentatie- en informatiestands. Bij onze stand komen
ook veel leden van onze club langs om een praatje te maken.
Meest opvallende bezoeker: een Israëliër die
vraagt of het mogelijk is om lid te worden van de
Nederlandse SM Club. Er rijden in Israël ongeveer
vijf SM’s rond. Niet echt de moeite om er dan een
Club op na te houden…
Als de ochtend voorbij is, worden Eric en ik afgelost door Paul Paymans en Harry Meek. Ik heb
eindelijk de gelegenheid om zelf ook eens over de
beurs te lopen. Wat meteen opvalt, is de netheid
van de Nederlandse en Duitse onderdelen stands,
terwijl de Italianen en Fransen alles op de tafels
uitgestort hebben onder het motto: zoek het zelf
maar uit. Ik haal wat onderdelen bij Chyparse en
bij Doro. Ook staat er een kraam met allerhande
gereedschappen. De eigenaar, volgens mij een
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Pool, staat zo’n beetje op alle beurzen. Ik heb hem
al eens gezien op de klassiekerbeurs in het Mecc
in Maastricht en op Techno Classica in Essen
(Duitsland). De man begint ons onderhand een
beetje te kennen, op al de genoemde beurzen zijn
we al eens bij hem langs geweest. Hij heeft gewoon
alles voor weinig…
De zaterdag is om voordat je er erg in hebt. Paul
Paymans heeft een klein probleempje (dat heeft
Paul wel eens eerder gehad op Citromobile, red.).
Hij staat met een lege accu. Of ik in de gelegenheid
ben hem even op gang te helpen? Tuurlijk. We
lopen naar zijn auto toe. Als Paul de motorkap
opentrekt, is het net of er vliegen op de stroop
afkomen. In no time staan er belangstellenden om
de auto heen. Als Paul laat ontvallen dat zijn accu
leeg is, hoef ik mijn auto er niet eens naast te zetten. Wie wil er niet een SM starthulp geven? Eén
van de omstanders haalt zijn auto erbij en al snel
is het indrukwekkende gegrom van de SM weer
te horen! Maar… wat is dat gedruppel? Vanuit de
benzinetoevoer net onder de carburateurs druppelt benzine op het inlaatspruitstuk! Het zal Paul
toch niet weer gebeuren? Een brandende SM? Het
blijkt de stop van het benzinefilter te zijn, aan de
onderkant van de carburateurs. Even aandraaien
en het gedruppel is over. Paul kan met een gerust
hart weer op weg.
Als afsluiting gaan we eten in het centrum van
Utrecht. We belanden op een gezellig pleintje. Er
zijn veel studenten op de been. We kunnen lekker
buiten zitten. Het weer is prima. Het eten ook. Er
passeert een ‘bierfiets’. Een grote kar met biertap.
Aan beide zijden zitten studenten, die het ding
voort trappen. Een paar honderd meter verder
zien we het gevaarte met die lallende studenten
bijna onder een stadsbus verdwijnen. De luide
claxon van de bus doet dat nog net voorkomen.
Als we klaar zijn met eten, gaan we weer terug
naar het appartement en dan is de zaterdag echt
voorbij. Oogjes dicht en snaveltjes toe.

stand bemannen, weer samen met Eric. Als je een
paar dagen zo bezig bent op Citromobile leer je
snel veel clubleden kennen! Ook deze ochtend
bezoeken ze de stand. Het is erg gezellig rond de
informatiestands. En er worden warempel ook
nog hebbedingetjes verkocht. Boeken, T-shirts en
modellen van de SM. Rond de middag komt ook
Arjo om de stand te bemannen samen met Peter
van Kouteren. Arjo heeft zijn zelfgemaakte cabrio
meegenomen. Daarmee trekt hij veel bekijks. Ik
heb eindelijk de gelegenheid om de auto’s die op
het parkeerterrein staan te bewonderen. Er staan
werkelijk prachtige exemplaren bij. Ik maak een
rondgang, om de mooiste te fotograferen. Het valt
op, dat veel bezoekers liever rondlopen op het
parkeerterrein. Het is ook behoorlijk warm en dus
is het buiten beter toeven dan binnen. Ik heb een
beetje medelijden met de standhouders, die onderdelen verkopen. Ze moeten bij hun stand blijven
in een warme hal.
Het is vijf uur voor ik er erg in heb. Tijd om alles
weer af te breken en in te pakken. Het gaat verbazend snel. Ik dacht dat we de posters nauwelijks
van de wand af zouden krijgen. Maar dat valt erg
mee. Zowel de SM van Eric als de mijne zijn afgeladen met spullen. Het past er allemaal maar net
in. Eén klein probleempje: toen we op vrijdag de
poster ophingen, konden we van Arjo’s klusbus
gebruik maken om de ladder op te halen. Maar
nu heeft Arjo zijn cabrio bij zich. En dat wordt
lastig… Lucas heeft gelukkig een andere oplossing
in de vorm van een stationwagon. Alleen oom
agent zal niet zo gelukkig zijn, met het uitstekende deel aan de achterkant. Dan maar hopen
dat oom agent thuis zijn aardappels met jus naar
binnen aan het werken is. Rond half zeven is alles
opgeruimd en na afscheid genomen te hebben van
de organisatoren (Mieke, Cor, Johan en Valentijn
met kleine stropdas) ga ik huiswaarts. Volgend
jaar is er weer een Citromobile! De vijftiende editie, dus dat gaat vast een bijzondere worden!
Allemaal komen dan hoor!

Citromobile Zondag. Na het ontbijtje gaan we
onze reistassen alvast weer in de auto laden. We
rijden weer naar de Veemarkthallen. Mieke staat
vrolijk bij de ingang, als altijd. Ik mag weer de
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ZOMertijD
Door Walter en annie Bogaerts

=

BarBeCUetijD

Clublid Bas de theije bood spontaan aan om de jaarlijkse barbecue bij hem te
organiseren. Zie hier een fotoverslag, gemaakt door jean-Paul Klijntunte.

Ook voor de Nederlandse SM Club is dit zo stilaan
een traditie aan het worden. Tot voor twee jaar terug
was het weiland van boer Willem in Benthuizen de
place to be maar aangezien de schapen weer als eerste gereserveerd hadden, was deze locatie voor 2008
reeds ingenomen…
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Gelukkig kon weer beroep gedaan worden op de
gastvrijheid van clublid Bas de Theije in Heeze, die
voor de gelegenheid hun huis en tuin weer ter
beschikking stelden. Niettegenstaande het feit dat
het onze bedoeling was om een beetje ‘zomer’ mee
te nemen, moesten we dit plan laten varen want
ook in België waren zon en zomerse temperaturen

ver te zoeken, dus voor alle zekerheid maar een
extra trui en regenjas meegenomen. Het gebrek aan
zomerse weersomstandigheden werd dubbel en dik
gecompenseerd door de gezelligheid.
Bij onze aankomst was het verhaal aan de gang over
de SM van Rob Plasmans, waarin hij, met de hulp

van vader Plasmans, een XM V6-motor heeft
gebouwd. Na een lijdensweg van acht maanden
waarin ieder mogelijk probleem de revue gepasseerd
is, mag het resultaat gezien en gehoord worden (zie
SublieM 55, red.). Maar… zij hebben zich zeker niet
laten ontmoedigen want hun volgende uitdaging
staat reeds op stapel… Wordt vervolgd dus.
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De foto’s van de SM van Gert-Jaap Span gingen van
hand tot hand en de verhalen over de her en der op
stapel staande SM- en andere projecten waren
onderwerp van gesprek.
Geleidelijk aan werd de groep aanwezigen groter
en de lucht donkerder. Net voordat het eerste vlees
op de roosters zou gaan, kregen we een plensbui
te verwerken. Maar, dat kon de sfeer niet bederven.
Is er iets gezelliger dan dicht bij elkaar onder een
‘zonneluifel’ naar de regen luisteren? Eens de
donkere wolken leeggeregend, kwam er zowaar
een stralende zon tevoorschijn. Het bakken kon
beginnen. Geholpen door de zonen van de gastheer, die zich als echte obers ontpopten, werd er
lekker gegeten en gedronken. Niettegenstaande
het zonnelied van Maarten kregen we toch nog een
serieuze bui over ons heen, maar ook dat lieten we
niet aan ons hart komen.
48 SublieM 56 - Januari 2009

Voor we er goed en wel erg in hadden, ging de dag
over in de avond en met nog een flinke rit voor de
boeg gingen we op huis aan. Bedankt alle aanwezigen en vooral de gastvrouw en gastheer voor deze
fijne namiddag en wij kunnen enkel zeggen dat de
afwezigen ongelijk hadden. Tot volgend jaar!
SublieM 56 - Januari 2009 49

Statistiek
Met Postcodes
Door Rens Wolters
In 1993 besloot een aantal enthousiastelingen, misschien is zelfs
fanatiekelingen wel op zijn plaats, zich hard te maken voor een eigen,
Nederlandse Citroën SM club. Op eigen kosten werden de eerste exemplaren
van het clubblad gedrukt met als doel bij de oprichting al zoveel mogelijk
leden te interesseren.

Theo van der Laan jr, Peter Pijlman en Alexander
Vroom bezochten persoonlijk de eigenaren van
bekende Citroën SM’s. Ze kenden er al heel wat of
ze wisten in ieder geval ongeveer waar de auto’s
zich bevonden en probeerden dan de eigenaren te
achterhalen. Eenmaal binnen bij de eigenaren probeerden ze weer zoveel mogelijk informatie te
achterhalen over de auto en eigenaar in kwestie,
maar vooral over andere eigenaren. Die werden
dan weer bezocht om op die manier zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te bereiken en dus
de club met een zo groot mogelijk ledenbestand te
laten starten. Uiteindelijk vonden ze 45 eigenaren
bereid om lid te worden.
Peter en Theo wisten natuurlijk dat er 99 auto’s
verkocht waren in Nederland, en dat daar nog
meer bij gekomen waren door import. Dus werd
er druk aan promotie gedaan, persberichten, beurzen en dergelijke. De referentie aan Cruijff werd
natuurlijk veel gebruikt. De grote aanwas van leden komt in 1997 en 1998 (bij elkaar zo’n 40 extra
leden). Het bestuur zorgt met een niet afnemend
fanatisme voor promotie van onze Diva. Een paar
voorbeelden: in 1997 organiseren zij het eerste
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internationale Citroën SM evenement in Nederland: SMart, in 1998 staat de club op de eerste
klassieke AutoRAI.
In de eerste vijf jaar wordt het ledenbestand dan
ook met 150% uitgebreid, in de volgende vijf jaar
met 45% en het lijkt erop of sinds 2003 het ledenbestand stabiel is. Op dit moment zijn overigens
nog maar 20 leden lid van die eerste 45 ‘oprichters’.
Er moet opgemerkt worden dat er hier en daar wat
afwijkingen kunnen zitten. Theo kon zich herinneren dat er een Nieuw-Zeelands lid was in 1993,
maar die heb ik nergens in de administratie kunnen
terugvinden. Dat kan liggen aan een foutje ergens
eind jaren ’90, Theo en later Jan-Tjerk Eelkema
hebben geprobeerd dat te herstellen maar dat is
blijkbaar niet gelukt. Toch denk ik dat het redelijk
nauwkeurig is. De leden die naar het buitenland
verhuisd zijn, staan in 1993 in hun eigen (oude)
woonplaats en vanaf 2003 in hun huidige woonplaats omdat ik niet precies het verhuisjaar ken.
Desondanks is de aanwas van de Belgische leden
opvallend : dit komt waarschijnlijk ook door het
ontbreken van een separate SM club in België. De

ooit opgerichte club is al na zeer korte tijd weer
opgeheven. De DS club heeft op de een of andere
manier alle DS eigenaren kunnen aanschrijven. Ik
denk dat dit idee ook voor onze club een goede
zaak kan zijn ter promotie van onze club. Bovendien kunnen we dan het plaatje compleet maken
met de verdeling van onze leden over het land ten
opzichte van de verdeling van de kentekens.
Wanneer we kijken naar de kaartjes die de verdeling van onze leden over het land laten zien, blijkt
dat de promotie van de oprichters landelijk geweest is. Dat mag in een tijd waarin internet nog
niet echt bestond een hele prestatie genoemd worden. Ik stel dat zo, dat die promotie landelijk geweest is, omdat vanaf het begin ongeveer de helft
van de leden in de randstad zit en na 15 jaar is dat
percentage vrijwel onveranderd. Wanneer we kijken naar het kaartje met de grafiekjes ‘toe- en afname per regio’ zien we een redelijk stabiel beeld.
Er zijn een paar regio’s die wat afnemen maar
daarbij moet worden opgemerkt dat dit meestal

om twee à drie leden gaat. De afname in het Gooi
is wel opvallend. Daar ‘verdwijnen’ vijf leden.
Persoonlijk denk ik dat het geen verdwijnen is,
maar meer het verkopen van de auto (richting
Amsterdam?). Ik heb de verhuizingen trouwens
niet gecontroleerd of meegenomen, de statistiek is
gebaseerd op de adressen zoals momenteel in het
adressenbestand aanwezig. Ik heb de indruk dat
het SM bestand in Nederland de laatste vijf jaar
redelijk stabiel is en dat de auto’s wat verschuiven
tussen de oude en nieuwe leden.
Deze statistiek met postcodes geeft een leuk beeld
hoeveel SM’s er bij u in de buurt ‘wonen’ of waar
u ze eventueel kunt ‘spotten’. In principe zou een
rondje in de postcoderegio 2000 tot 2999, maar dan
niet in ’s-Gravenhage zelf, het meeste resultaat op
moeten leveren wanneer u een SM wilt tegenkomen. Hoewel, misschien dat deze mensen weer
voor hun plezier in het Gooi gaan toeren en dan
zou daar weer de grootste concentratie ontstaan.
Afijn, zoals u weet kan er met statistiek veel.
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Een SM Régem beau in België
Auteur : Charlotte Sombreffe (http://unefilleensm.skyrock.com)
Vertaling : Marc Roelandt

Onlangs heb ik een kleurrijke figuur mogen ontmoeten, een kennis van Marc (Marc Roelandt,
red.), die Bernard heet, en die mij zijn laatste project heeft uitgelegd, namelijk de restauratie van
een onlangs aangeschaft SM Régembeau-wrak.
Onmiddellijk vat ik sympathie op voor de man,
die een zachte dromer is, een beetje prettig gestoord zoals ik, maar dan wel in ergere mate (let
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maar op hoe het met mij zal gesteld zijn binnen
tien jaar), eerlijk en uit één stuk.
Ik hou van mensen die met een knettergek plan
rondlopen, en er in slagen het tot uitvoering te
brengen. De SM Régembeau die ik gezien heb, is
het ergste wrak dat ik ooit zag, het overtreft alles
wat ik tot nu toe en verleden jaar in Duitsland heb
mogen aanschouwen. Zoals ik het op mijn blog

heb omschreven: de structuur zelf van de wagen
die Bernard kocht is een gruyère-kaas, twee stutten
in de koffer zijn echt nodig om te beletten dat het
voertuig in mekaar klapt. Bernard is er zich wel
van bewust, daarom heeft hij een tweede opknapper gekocht zonder motor of interieur.
Het project bestaat er in de diesel Régembeaumotor en het interieur over te plaatsen in de an-

dere carrosserie, die op het eerste gezicht niet
gezond is, maar met veel werk en handigheid kan
gered worden. Wat de motor betreft, Eric Rioult
(die sommigen misschien kennen omwille van zijn
site over Régembeau) heeft op mijn blog een commentaar nagelaten, waarin staat dat de motor ook
in slechte staat verkeert, en dat vadertje Régembeau, indien hij nog mocht leven, zijn handen in
het haar had gestoken! Ondanks het naakte feit dat
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dit een totaal wrak is, heb ik de neiging om de
dingen steeds positief in te schatten, en blijf ik
sprakeloos bij de vaststelling dat de motor aanslaat
bij de eerste poging. Het gaat om één van de eerste
dieselmotoren, ontwikkeld in 1974 door Régembeau voor de SM, een atmosferische van 2.400 cc.

lende gedachten schieten door mijn hoofd... kon ik
maar opzoekingen doen, en mensen ontmoeten die
Régembeau nog persoonlijk gekend hadden, en wat
indien deze auto’s konden spreken! Dan wist ik wat
er dag na dag gebeurd was, en wat zij allemaal
doorstaan hebben om in deze toestand te geraken.

George Régembeau wist goed waarmee hij bezig
was, ziehier het bewijs uit het ongerijmde. Verschil-

Het project van Bernard is ontstaan uit een vorig
project, namelijk een Break DS diesel, waarvoor
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hij nooit een gelijkvormigsattest heeft bekomen.
Hij heeft er dan maar zo mee gereden, tot hij
op een mooie (of lievere sombere) dag tot de orde
werd geroepen en verplicht werd er terug een
benzinemotor in te stoppen. Aangezien Bernard
graag met diesel rijdt, en hydropneumatische
vering, en niet van CX’en houdt, kwam hij tot
de volgende vaststelling: ‘Kijk eens aan, in Frankrijk hebben er SM’s diesel gereden, en ze waren

gehomologeerd, dus dat heb ik juist nodig!’
Aangezien er aan een SM Régembeau-diesel in
goede staat een fors prijskaartje hangt, heeft Bernard er voor gekozen dit wrak aan te schaffen, niet
om het te restaureren, maar om het te laten verrijzen. Hij hoopt het binnen een jaar door de technische keuring te krijgen (in België, red.). Ik heb
hem gevraagd mij van de vorderingen op de
hoogte te houden!
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Clubshop
€ 26,-

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.

€ 20,-

€ 20,-

€ 15,-

€ 13,-

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

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

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...

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,-.

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,-

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

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

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 € 5,-.

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

58 SublieM 56 - Januari 2009

Alle SublieM’s bundelen
in een overzichtelijke
en ook nog fraaie map?
Dat kan met de SublieMverzamelband. 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,-

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

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

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,-
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