
Uitgave van de Citroën SM Club Nederland



SublieM is een uitgave van de Citroën SM Club Nederland

p/a Peppinghof 14
1391 BC  Abcoude
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  : 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 &  :  Egbert Deetman (egbert@citroensmclub.nl)
ledenadministratie   
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
Eén jaar full-color   € 200,00
Half 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.



58
September 2009

In dit nummer:

Evenementen 4

Van de voorzitter 5

Snelle Mededelingen 6

Barbecue in Beneden-Pekela 8
Door Marc Hopmans

Blijft de SM? (slot) 10
Door Piet Buijsman

Dossier 707: Van leasebak tot Diva (9) 16
Door uw correspondent in Frankrijk

ICCCR 2008, een reisverslag 20
Door Marc Hopmans

Hydraulica, de queeste naar de interne lekkage 28
Door Joris Bogaard

Op vrijdag de 13e met een SM door Tokio 32
Door Dick Bolt

SublieM 58 - September 2009   3



Evenementen

2009   

4 oktober  90 jaar Citroën, feestweekend
    
24 t/m 27 oktober   Trip naar de Bourgogne (o.a. Losson en Regembeau)

2010 (EXACTE DATA VOLGEN NOG)

Februari/maart Algemene Ledenvergadering
    
Februari  Rétromobile Parijs 
    
Maart Technisch evenement
    
April  Voorjaarstoertocht
    
Mei  CitroMobile in Utrecht
    
September   Najaarstoertocht
    

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.
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Van de voorzitter

Beste leden!

De heerlijke zomer is een mooie nazomer geworden; hebt u ervan kunnen profi teren met lekkere SM-kilo-
meters de afgelopen maanden? Ik hoop dat want mij zijn mijn trips in mijn SM weer uitstekend bevallen. 
Onder meer tijdens SM Royale 009. Wat was dat leuk zeg! En uitstekend georganiseerd: hulde aan de or-
ganisatoren, aangevoerd door Harry Brunklaus en Paul Paymans. Alle lof!

Die lof is ook van veel buitenlandse deelnemers gekomen, samen met heel wat foto’s. Heeft u de foto’s al 
gezien? Dat kunt u gemakkelijk doen door naar de clubwebsite te gaan en dan te klikken op de balk van de 
foto’s onder het SM Royale-logo. Maar liefst 629 foto’s zijn daar nu op te zien. Die weerspiegelen de diversiteit 
van de onderdelen van het programma en van de deelnemers. En smullen van prachtige plaatjes van SM’s!

Daarna kwamen een plezierige barbecue (waarvoor nogmaals dank aan Robert de Jonge en zijn lieve echtge-
note) en een tourtocht door de Peel. Samengekomen bij de fraaie watermolen van Nuenen (u wellicht bekend van 
een plaatje door de heer V. van Gogh) met koffi e en taart plus een rondleiding ging het in stralende zon via mooie 
weggetjes naar kasteel Heeze, en wij borrelden in Ospel. Ja, Ospel, onthou die naam. Echt leuk, zeer geslaagd.

Maaarrrrr… Weer een klein aantal deelnemers… Dat was zo bij SM Royale 009 qua Nederlandse partici-
patie, dat was zo bij de barbecue en nu dan de Peel. En de Bourgogne-trip eind oktober biedt hetzelfde 
beeld. Jammer hoor!

U kunt dat veranderen door erbij te zijn en de club te voeden met uw verhalen en vrolijkheid en passie 
voor de SM.  

En dat meedoen, levert u vrolijkheid op en meer, bijvoorbeeld ook bijstand aan elkaar! Clublid Bas de 
Theije plaatste bij de watermolen van Nuenen een nieuwe dynamosnaar (ter plekke afgestaan door Robert) 
in de SM van Paul Thomassen die aldus de tourtocht rimpelloos kon uitrijden, en verwisselde in Ospel met 
Dick Bolt een plotseling lekke linker achterband aan Dick’s SM. Leve Bas! En leve het clubleven dat dat 
meeleven en die bijstand genereert. En voor dat clubleven is uw input zeer zeer gewenst. Bent u er de 
volgende keer dus ook bij? Dat zou ik heel leuk vinden.

En er komt nog een grootschalig feestje aan: op 3 en 4 oktober a.s. verjaart Citroën en onder meer in Am-
sterdam worden de autootjes en bloemetjes buitengezet. Komt u op zondag 4 oktober kijken op het Stadi-
onplein in Amsterdam of op een van de andere plekken waar die dag de Citroën-Parade langsrijdt in 
Mokum? Met twee SM’s! Komt dat zien, komt dat zien. En een groot aantal Citroën-dealers in den lande 
vraagt om een SM in hun showroom voor de Citroen-90-jaar-expositie: een goed teken. Onze auto is volop 
in beeld. Goed dat wij de SM hoog houden; goed dat u meeleeft met uw club en er hopelijk veel genoegen 
uit haalt. Al het goede!

Met vriendelijke groet,

Peter Snoeker 
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Snelle Mededelingen

Citrobom

De oom van clublid Dick Bolt kwam een wel heel 
vreemd artikel tegen over een onderdeel uit onze 
auto, lees maar.

‘Bom’ in Raard blijkt auto-onderdeel, woensdag 22 april 
2009, Raard 

De mogelijke (vliegtuig)bom die woensdag in een 
tuin aan de Van Kleffenswei in Raard werd gevon-
den, blijkt geen explosief te zijn. Rond 17.25 uur 
heeft de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) dat 
geconstateerd. Volgens de EOD-medewerkers is het 
waarschijnlijk een oude veerbol van een Citroën 
welke het uiterlijk heeft van een granaat. Thom 
Feddema van de Van Kleffenswei had het voorwerp 
rond twee uur ontdekt tijdens graafwerkzaamheden 
in zijn tuin en oprit. Hij vertrouwde het zaakje niet 
en schakelde direct de politie in. Aanvankelijk werd 
gedacht dat het object een bom kon zijn uit de 
Tweede Wereldoorlog. In Raard is exact dezelfde 
locatie een vliegtuig neergestort waardoor de kans 
eerst alleen maar toenam dat het een bom kon zijn. 
De politie heeft eerst de eigen bomverkenner ter 
plaatse laten komen, waarna vervolgens de EOD 
werd ingeschakeld om het object ter plaatse te 
onderzoek. Al snel was duidelijk dat het geen bom 
bleek te zijn. De EOD heeft het projectiel meegeno-
men, om deze voor instructiedoeleinden te gebrui-
ken.

SM Plateau Tissier

Hein Jongbloed, geen clublid volgens onze infor-
matie maar wel attent op het gebied van de Cit-
roën SM attendeerde ons nog even op de vol-
gende website:

http://home.versatel.nl/r.kerstens/citroen%20
sm%20tissier.htm

Het tikt wat vervelend in, zo’n lange naam, maar 
het resultaat is bijzonder leuk. Zoals u wellicht al 
weet is een Nederlander op de restauratie van de 
originele Citroën SM Plateau Tissier gedoken. Hoe-
wel de site (nog) niets loslaat over de voortgang, 
melden we het alvast wel – het zal zeker uw inte-
resse hebben.
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mei t/m september

Stroom Matigen

Door Joris Bogaard

In het kader van het verminderen van stroomver-
bruik (goed voor het milieu…) en om de dynamo 
te ontlasten ben ik gaan testen met led-verlich-
ting.

De led’s komen van Superbrightleds.com uit de 
Verenigde Staten en kosten niet veel meer dan nor-
male lampjes. Ik heb gekeken naar vervangers voor 
achterlichten, remlichten, achteruitrijlichten en 
stadslichten. Later zijn daar nog dashboardlampjes 
bij gekomen. Knipperlichten zijn buiten beschou-
wing gelaten omdat je daar een speciaal relais voor 
nodig hebt.
De leds zijn gewoon te plaatsen, net als conventio-
nele lampjes. De dashboardlampjes zijn bijna plug 
& play, maar daar moet je de aansluitdraadjes naar 
de goede kant buigen omdat ze anders kortsluiting 
maken!
Op de foto 1 zie je links led’s en rechts oude lamp-
jes. Duidelijk is dat de achterlichten beter licht 
geven. Het achteruitrijlicht is een stuk minder. 

Vooral als je de kapjes erop zet, zie foto 2. 
Daarna de remlichten erbij, zie foto 3. Het remlicht 
oude stijl (rechts) geeft duidelijk veel meer licht. 
Ik heb uiteindelijk de achterlichten en de stadslich-
ten voor erin gelaten. De iets blauwere uitstraling 
van de stadslichten geven een apart uiterlijk wat 
goed opvalt in het donker. Ook de groene led’s voor 
in het dashboard zijn een verbetering. Ze blijven 
gewoon dimbaar en geven meer licht. Dat is dit 
type: Green-WLED-R4-90.
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Afgesproken was dat we vanaf drie uur verwacht 
werden, dus rond dat tijdstip stopten we bij Robert 
en Lidwine de Jonge voor de deur. We waren niet 
de eersten. Harry Brunklaus was er al met zijn 
Opéra. Omlopen en gelijk de tuin in, want aan de 
voordeur aanbellen, daar doen ze in Groningen niet 
aan… Gewoon achterom!

We werden gastvrij ontvangen door Robert en 
Lidwine. De tafel is al gedekt en elders staan de 
drankjes al klaar.

Vlak nadat we gearriveerd zijn, stapten ook Leny 
en Cock Warmerdam de tuin in. Niet met een SM, 
maar met een mooie CX, ook niet verkeerd. Al snel 
was Leny mee aan het helpen, om aardbeien schoon 
te maken voor het dessert.

Nog een aantal gasten dienden zich aan en rond 
een uur of vijf ontsteekt Robert de gasbranders van 
de barbecue. Terwijl de stenen van de barbecue aan 
het opwarmen waren, vertelde Robert over zijn SM. 
Normaal stond die in de garage, maar voor de 
gelegenheid had hij hem ook op straat gezet. Zo 
stonden er toch nog een aantal klassieke Citroëns 
‘tentoongesteld’.

In de garage stond nóg een SM. Gedeeltelijk uit 
elkaar gehaald en onder het houtstof. Hij diende 
een beetje als houtopslagplaats. Robert had deze 
SM voor een prikkie op de kop getikt als sloopauto, 
maar hij bleek nog zo goed te zijn, harde kokerbal-
ken en zo, dat het zonde was om hem te slopen. De 
motor had alleen in geen jaren meer gelopen en dat 

wilde Robert ook maar niet proberen (de uitlaat-
klepjes hè). Nog een reden om de auto heel te laten 
was de kleur: Brun Roquebrun Métalisé, een heel 
zeldzame kleur!

Intussen was de barbecue voldoende opgewarmd 
om de eerste lappen vlees erop te leggen. We lieten 
het ons heerlijk smaken. Vooral ook met de groenten 
erbij, die uit eigen moestuin bleken te komen. Ter-
wijl we al aardig verzadigd begonnen te raken 
kwamen Jean-Paul en Jeanet Klijntunte de tuin in. 
Geen probleem, er was nog voldoende te eten! Na 
het vlees het dessert. Zoals gezegd heerlijke aard-
beien, ook uit eigen tuin en ijs. De aardbeien waren 
wat apart klaargemaakt. Wat balsamico-azijn erbij 
en de aardbeien laten hun sap lopen. Wat suiker 
erbij en je hebt heerlijke aardbeien op sap.

Toen iedereen uitgegeten was, liet Robert zijn 
moestuin zien. Verbazingwekkend, dat je op een 
toch klein stukje grond zoveel kunt verbouwen. 
Nog wat koffi e of thee na en dan werd het weer tijd 
om te gaan. Per slot van rekening moesten we toch 
ook weer drie uurtjes terugrijden. Harry was het 
eerste gekomen en ook weer het eerste weg. Terwijl 
we toekijken, stuitert hij weg….. In het vervolg toch 
even wachten tot de veertjes op druk zijn Harry!

Het was een zeer geslaagde barbecue. Oh ja, de 
volgende afspraak staat al weer! Volgend jaar is de 
barbecue in Abbenes, bij Wim en Jenny van de Laan. 
Dat had Jenny mij tijdens SM Royale 009 al aange-
boden. Gaat vast ook helemaal goed komen.

Barbecue in 
Beneden-Pekela

Door Marc Hopmans

13 juni was het weer zover, de jaarlijks clubbarbecue. Robert de Jonge had een 
jaar eerder al aangeboden om de BBQ bij hem te organiseren en zo werd de 
daad ook bij het woord gevoegd. Dus daar gingen we, helemaal naar Beneden-
Pekela, Groningen. Een reis van drie uur!
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Na langdurig doorstarten kwam er dan toch leven. 
Dat vroeg om nader onderzoek, en terug gekomen 
van een lange rit ging ik aan de slag. De verdachte 
was de koudestart-injector, en ja hoor, die kreeg 
geen spanning. Het was nog een heel gezoek voor 
ik had gevonden dat de stekker naar de startmotor 
niet goed was aangesloten. Dat leidde ertoe dat de 
startmotor wél, maar het koudstart-circuit geen 
spanning kreeg. Dat was snel opgelost: twee stek-
kertjes anders aansluiten en er was spanning. Alleen 
deed de injector het nog altijd niet.

Na een wat langer onderzoek bleek dat het tijd/
thermocontact dat de injector aanstuurt, stuk was. 
Ik wist dat deze sensor ook in de DS ie zat, dus 
belde ik wat rond. Nergens zo’n ding te vinden, 
iedereen wist me te vertellen dat ze altijd stuk wa-
ren. Uiteindelijk besloot ik maar een drukschake-
laartje te maken waarmee ik de koudestart-injector 
kon bedienen buiten het thermocontact om. Een 
soort choke dus en dat werkte prima.

Al snel deed zich een tweede probleem voor: na 
een keer tanken startte de auto niet omdat de 
startmotor niet draaide. Deze had ik laten reviseren 
voordat hij werd ingebouwd, daarom verdacht ik 
hem niet. Na een paar keer proberen deed alles het 
weer, maar kort daarna startte de auto niet in de 
garage. Toen kon ik meten en het bleek dat de 
startmotor het inderdaad prima deed als hij direct 
aan de plus van de accu werd gelegd. Ik denk dat 
het contactslot wat matigjes is, dus ik heb er een 
relais tussen gezet.

Voorlopig werkt nu alles weer goed. Ik hoop dat dit 
zo blijft want anders moet ik het contactslot vervan-
gen. En daar heb ik niet echt zin in want de laatste 
keer dat ik dit heb gedaan, bij mijn CX, bleek dat 
nog vrij veel werk.

Je hebt een SM en je wilt verder met de vervol-
making hiervan. Maar het vriest en regent afwis-
selend. Weinig uitnodigend dus om aan grote 
dingen te beginnen. Omdat de buitendorpellijsten 
er tamelijk mottig uitzagen, besloot ik eens daar-
onder te kijken hoe het eruit zag. Ze bleken van 
zink te zijn en met schroefjes met een kruiskop vast 
te zitten. Die waren met geen mogelijkheid los te 
krijgen. Uiteindelijk bleek het nog te lukken met 
een grote nijptang. Daarmee waren wel de bout-
koppen geruïneerd, maar dat leek me geen pro-
bleem. Uiteindelijk zag alles er tamelijk goed uit 
dus als het iets warmer is, komen de rvs-lijsten er 
op. Ik wil er eerst nog wat was opspuiten, maar 
dat gaat niet met temperaturen beneden de negen 
graden.

Het volgende project was iets ambitieuzer. Hoe-
wel ik me had voorgenomen niets aan de estheti-
sche kant te doen (want dat wilde ik bewaren tot 
de volgende winter), vond ik dat ik wel iets aan 
de portieren kon doen. Dus heb ik ze eruit gehaald. 
Dat was nog wel wat werk. Toen bleek dat de on-
derkant veel slechter was dan ik had gezien. Op-
merkelijk was ook dat er kilo’s Franse aarde uit te 
voorschijn kwamen. Ik ging dus op zoek naar 
andere portieren. Dat viel niet mee.

Blijft de SM? (slot)
Door Piet Buijsman

En zo gebeurde het dat ik ’s avonds langs de SM liep die keurig in zijn 
garage stond te wachten. Hoewel het naargeestig koud was, nam ik me 
voor de volgende dag een stuk te gaan rijden. Er was immers tijdenlang 
geen neerslag geweest, dus de wegen waren gortdroog. De volgende dag, 
al vroeg, startte ik de auto. Tot dusver was ik gewend dat hij meteen 
startte, meestal de eerste keer, soms bij de tweede keer starten. Nu echter 
sloeg de motor maar niet aan. Eindelijk, eindelijk was het zover. Mijn 
angst: de SM plat op zijn buik in een nauwe garage en dan niet starten…. 



SublieM 58 - September 2009   11

Mijn zoektocht bracht me bij David Overberg (d’Oro) 
die een goed portier had, en vervolgens bij Wim van 
der Laan in Abbenes. Mijn hemel, wat weet die man 
veel van de SM. In een paar minuten praten, had ik 
een paar in de praktijk beproefde oplossingen voor 
fundamentele SM-problematiek. Ik denk echt dat hij 
het meeste weet in Nederland van de SM. Anderen 
daarmee niet tekort doende hoop ik, maar echt: on-
gelooflijk. Gelukkig had hij ook een portier. En toen 
begon ik met het uitbouwen van het raammechaniek 
van de ‘oude’ deuren. Hm, dat viel tegen! Een CX is 
simpeler. Het zit ook wat ouderwets in elkaar.

Inmiddels zitten de ‘nieuwe’ portieren er weer in. 
Het inbouwen van de mechanieken ging niet direct 
gemakkelijk want je moet ontdekken hoe de ver-
schillende delen op elkaar reageren. Ik ben dan ook 
niet volledig tevreden over het resultaat. Oké, alles 
werkt. De twee relais per raam zorgen ervoor dat 
ze keurig omhoog en omlaag gaan. Maar de ruiten 
zitten niet recht. Nu ze hangen, weet ik dat de rvs-
omlijsting van het ‘tochtraampje’ gesteld kan wor-
den met stelplaatjes onder de voet – dus helemaal 
onderin het portier. Het stellen daarvan leidt er 
uiteraard toe, dat op een andere plek de ruitgelei-
ding ook moet worden versteld. En het vinden van 

de afslag waarmee de hoogte van raam wordt be-
grensd, was ook even zoeken. Dat moet ik – met 
deze kennis gewapend – nog eens overdoen. Nu 
was daar geen tijd meer voor, want de ICCCR in 
Rome (Vallelunga) wachtte. Ik had me echt voorge-
nomen daar met de SM heen te gaan. 

Naar Rome
Als voorbereiding had ik flink met de auto gereden. 
Het gereviseerde blok gedroeg zich onberispelijk en 
ook verder waren er geen echte problemen. Twee 

Rome: Engelenburcht

Te bezichtigen: Speyer
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dingen stoorden. Bij het optrekken, vooral in een 
bocht, begonnen de assen nogal te trillen en na en-
kele dagen stilstand remde de auto niet meteen. Het 
voelde alsof er lucht in het systeem zat. Ik besloot om 
de tripoïden te laten vervangen om te zien wat het 
resultaat was. En inderdaad, zoals gehoopt, was het 
trilprobleem min of meer weg. Daarentegen was er 
nu een ‘knakje’ hoorbaar bij sterke stuuruitslag. Nou, 
daar moesten we het maar even mee doen; na Rome 
zouden we wel verder zien. De kwestie van de lucht 
in het systeem werd niet opgelost; het was onduidelijk 
wat het probleem was.

Voordat we vertrokken, ontluchtte ik nog even het 
remsysteem en de SM remde daardoor voortreffelijk. 
Op naar Speyer, onze eerste overnachting. Niet te ver, 
want ik was echt nieuwsgierig hoe het ons zou ver-
gaan. Speyer bleek een ontzettend leuk plaatsje met 
een nog leuker Techniek Museum. Een paar foto’s 
laten zien wat er te doen was. Het hotel naast het 
museum bleek redelijk goed, en lag heel gemakkelijk 
bereikbaar vanaf de autoweg. We hebben er twee 
plezierige dagen gehad.

Toen begon het echte werk: naar München, de vol-
gende overnachting. Er werd tamelijk veel aan de weg 
gewerkt en er was dus tamelijk veel file. Omdat het 
ook steeds warmer werd, kroop de temperatuurmeter 
in de file langzaam omhoog naar de rode zone. Maar 
toch ging alles heel goed en zo konden we overnach-
ten vlak voor de Brennerpas. Daarna kwamen we in 
het warme Italië en ook daar werd veel aan de weg 
gewerkt. Daar begon het file rijden wat problematisch 
te worden omdat de meter nu echt tegen rood aan-
stond. En bovendien stonden we soms aardig te roken 
als de olie op de uitlaat begon te verdampen.

De opbeurende reacties van onze forumleden (die ik 
benaderde via de hotel-hotspot) haalden de ergste 
ongerustheid weg. Die zwetende klepdekselpakkin-
gen die, ja nou ja, die zweten gewoon. En ja, dan komt 
er olie op de uitlaat. Behalve bij de Amerikaanse uit-
voering: die heeft lekbakjes. Daar is allemaal niet veel 
aan te doen en de temperatuurmeter van een SM, die 
liegt altijd. Maar ik begon toch de rijtijden te verleggen 
naar de ochtend om ’s middags af te haken. Het was 
ook wel bijzonder heet boven het asfalt. 35 tot 40 gra-
den! Maar nu weet ik, dat:

De oliekoeler van een SM buitengewoon goed op •	
zijn taak is berekend. Er is geen enkele reden om 
hem te vervangen door een warmtewisselaar; in-
tegendeel. Zowel in file als bij snel rijden blijft de 

temperatuur keurig. Het was met mijn ervaring 
met CX’en toch al dat de olietemperatuur bijna 
recht evenredig omhoog gaat met de snelheid, met 
andere woorden: in de file heb je geen probleem.
De koeling van de koelvloeistof maar net op zijn •	
taak is berekend. Ik heb een drie rijen-radiateur 
en twee moderne koelvinnen met een gigantische 
luchtverplaatsing. Het probleem is dan ook mijns 
inziens dat de verplaatste lucht gewoon niet weg 
kan waardoor er uiteindelijk niet zoveel gebeurt. 
Toen ik het rubber van de regengoot bij het voor-
raam had verwijderd, ging het al iets beter. Als 
je je hand erbij houdt, voel je de warme lucht 
naar buiten komen en over de voorruit glijden. 
Bij snelheden van boven de 110 km/u is de lucht-
druk van de rijwind klaarblijkelijk zo groot dat 
de temperatuur van het koelwater constant blijft. 
Files en stadsverkeer zijn dus een probleem bij hoge 
temperaturen. Een airco zal het probleem dan 
vergroten en de warmtewisselaar olie/koelvloei-
stof mijns inziens ook. Ik moet er nog eens over 
denken. Zou de ‘plaat van Walter’ een oplossing 
kunnen zijn? Of nog een zwaardere ventilator? 
Het tochtraampje van een SM ook heel effectief is. •	
Ik had de airco niet werkende gekregen omdat ik 
problemen had om de compressor – een Sanden 
van de CX - mooi te installeren. De montageplaat 
van eBay (conversie York/Sanden) beviel me niet. 
Dus uiteindelijk kwam ik toch uit op de Colman-
oplossing: twee hoeklijntjes met als Buijsman-va-
riant: hoogte verstelling. Maar met open ramen 
rijden bij de CX vind ik vervelend omdat de wind 
herrie maakt en naar binnen slaat. Bij de SM is dat 
niet zo, het rijdt gewoon lekker met de ramen open. 

Het ontzettend leuke Techniek Museum in Speyer.  
Hotels op het museumterrein
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Alleen het verkeerslawaai stoort, dus die airco 
komt er wel. 
Het probleem van lucht in de remmen zich niet •	
voordoet als je elke dag rijdt. Zeer merkwaardig. 
Maar ik had een slang meegenomen om te kunnen 
ontluchten en het bleek niet nodig. Na een week 
thuis was het probleem er echter weer. Raadsel-
achtig.

Nu kun je ook zeggen: ik ga niet met de SM naar 
warme streken. Oké, dan heb je ook geen probleem. 
Hoe het ook zij, na leuke stopjes in Florence en Arez-
zo kwamen we in het hotel bij Rome aan. Het werd 
aller-genoeglijkst. Rome was leuk en uiteindelijk Val-
lelunga ook. De logistiek was daar weer echt Italiaans. 
Rijen maken om naar binnen te kunnen en dan zo, dat 

de ene rij dwars door de andere moet. Wat een puin-
hoop, en dan drukte makende Italianen die elkaar 
tegenspreken en dan bijna ruzie met elkaar krijgen. 
Geweldig, echte vakantie stemming. Bij Interlaken 
viel me dat ook niet echt mee, mij benieuwd hoe dat 
straks in Engeland gaat.

Maar het circuit vond ik echt leuk. En ruim. Maar 
niet zoveel standhouders, Wat dat betreft kent Utrecht 
zijn weerga niet en ook Rheinberg vind ik op dat punt 
beter.

Zonder problemen zijn we thuis gekomen. Drie uur 
file bij het Gardameer was geen probleem omdat er 
een koel windje waaide; en natuurlijk viel de binnen-
spiegel omlaag. Dat was ook al vaste prik bij de CX.

Maar toen ik na een week thuis de SM weer eens 
startte, spoot de benzine eruit, ter hoogte van de pomp. 
Na wat zoeken bleek dat er een stukje benzineslang 
lekte op de slangklem. Ik had dit stukje zelf vervangen 
en onderzoek bracht aan het licht dat de slang wat 
slapper was geworden na Italië waardoor de klem niet 
goed meer afsloot. Bij montage was de slang 13 mm, 
nu bleek hij inclusief de buitenmantel 12 mm. Daar-
door sloot de klem niet goed meer. Toch was het geen 
goedkope slang geweest. Ik heb dat stukje vervangen 
door Gates-slang. dat ziet er een stuk beter uit.

De SM heeft ons in Rome gebracht en weer terug. 
Het benzineverbruik was over deze ruim 4.000 km 
tussen de 1 op 8 á 8,5. Ik kan dat niet precies zeggen 
omdat ik een afwijkende bandenmaat heb. En ik heb 
anderhalve liter olie bijgevuld. Al met al ben ik wel 
tevreden. De SM loopt kans te blijven.

Vallelunga

Overnachten bij de Brennerpas. De Europabrug





Daar kan geen Engelse 
kinderwagen tegenop. 

Hum! 
Van uw correspondent in Frankrijk

‘Veel belangrijker dan de auto’s waarin je zelf hebt gereden, zijn de wagens 
waarin je als kind je eerste kilometers aflegde. Dat is zoiets als de moederbuik.’ 

Dat schreef Dirk-Jan van Baar op 28 november 2008 in HP/De Tijd. Hum, dat 
valt te bezien, dacht ik onmiddellijk. 

Niet goed
Het schijnt niet goed te gaan in de autobranche. Van 
Baar beweert dat een auto pas een auto is als hij op 
eigen kracht verder kan en heeft het dan in over-
drachtelijke zin over de automerken die het in deze 
tijd moeilijk hebben of zullen krijgen. Automakers 
moeten hun eigen broek op kunnen houden en 
anders maar verdwijnen. Hij is tegen staatssteun 
voor de autobranche. Maar hij heeft een zwak voor 
het noodlijdende Opel. Hij denkt dat Opel wel zal 
overleven omdat het dertig jaar lang in Nederland 
het best verkochte merk was. En dan is het een sterk 
merk want de kopers van nu maakten hun eerste 
kilometers in een wagen van Opel…

Wel goed
In een zwartgallige bui zou je kunnen beweren dat 
het nergens goed mee gaat in deze tijden van reces-
sie. Ik heb niks tegen Opel, het is gewoon niet mijn 
merk, ook al heeft de Insigna het in december 2008 
tot Auto van het Jaar geschopt. Het is gewoon mijn 
merk niet. Maar het doet me ook niks dat Opel het 
nu moeilijk heeft. Ik heb er geen aandelen in, in 
trouwens niks dus da’s makkelijk tegenwoordig. Ik 
heb het nog niet moeilijk. Integendeel, met mij gaat 
het goed en met mijn ‘707’ gaat het juist uitstekend. 
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Dossier 707: Van leasebak tot Diva (9)

Dank u. Sinds de laatste operatie, waarbij ze een 
nieuwe benzinepomp kreeg toebedeeld, is m’n 
grote ergernis als sneeuw voor de zon verdwenen: 
het inhouden bij gas geven is weg en de SM rijdt 
fantastisch, eindelijk zoals het hoort. Er is dus ook 
nog goed nieuws in 2009.

Meidje van plezier
Nog meer goed nieuws. M’n SM is nu dan toch van 
een Leasebak tot Diva gepromoveerd. Ze is wat ze 
moet zijn. Diva dus. Daarmee vervalt vanaf heden 
de titel van mijn stukjes vanuit Frankrijk. En om het 
hoge woord er maar meteen uit te gooien: die titel 
heeft nooit de werkelijkheid weergegeven. Het was 
gewoon een lekkere kop voor een reeks artikelen. 
Deze SM is nooit een leasebak geweest. Ze stond 
op naam van de firma van de vorige eigenaar. Dat 
was alles. Ik kon via die artikeltjes, negen op een 
rij, vertellen hoe ze veranderd is van een jarenlang 
stilliggende dame tot een meid waar je plezier mee 
kan beleven.

Terrasje pikken
Iedere zondagochtend verlaat ze steevast de garage 
om een rit naar een dorpje dertig kilometer ver-

derop te maken, waar m’n vrouw en ik koffie drin-
ken met een croissant of nog beter, gebak. En na-
tuurlijk een verse baguette kopen. Zelfs in december 
kun je er meestal nog onder de (dan wel kale) pla-
tanen buiten zitten. We houden van rituelen. 
Denk nou niet dat La SM alleen dat dorpje ziet. 
Onlangs mocht ze via de Pont du Gard, Laudun en 
Beaucaire-Tarascon naar Arles. Daar kan je op het 
terras zitten dat Van Gogh op een schilderij zo schit-
terend heeft vastgelegd in Mimosageel (AC 333) 
met een donkerblauwe (AC Bleu d’ Oriënt) ster-
renhemel. Het bestaat dus nog, het oude Frankrijk. 
Behaaglijk knorrend en soms grommend vervoerde 
ze ons naar deze heerlijke oorden en weer terug. 
Genieten!

Hummen
Waarom geniet ik zo van een SM? Waarom maakt 
dat emoties los die ik in het dagelijkse leven niet 
altijd toon? Als ik in m’n hum ben, dan ga ik hum-
men. Dat zegt mijn omgeving en het is waar. Ik hum 
allerlei melodietjes en varieer er lustig op los. Hum-
men is iets als met de mond dicht neuriën. In m’n 
SM hum ik sinds de nieuwe benzinepomp. Ik houd 
de ramen dicht, want m’n emoties voor mezelf. 
Behalve als ik door een tunnel rijd en het Maserati-
motorgeluid als een soort buitenstaander wil erva-
ren. Dan geef ik even extra gas, zoals jongens met 
petjes op in een Golfje of BMW’tje doen. Of knul-
letjes op een knetterende crossbrommer in een 
doodstil en smal dorpsstraatje, Wroem wroem! Of 
beter: Hummm hummm!

Wagenkilometers
Is mijn geluk terug te voeren op het feit dat ik als 
kind m’n eerste wagenkilometers in een SM heb 
afgelegd?  Nee meneer HP/De Tijd, u zit ernaast. 
Mijn eerste kilometers in een wagen waren in We-
reldoorlog II, en midden in bezet Amsterdam in een 
luier en - jawel! - in een Engelse kinderwagen. Geen 
Austin, geen Morris, zelfs geen Wolseley of Arm-
strong Siddeley, maar gewoon een kinderwagen 
met grote wielen en een hoge vouwkap met van die 
fraaie buitenmodel verchroomde scharnieren zoals 
je op de linnen kappen van oude auto’s wel ziet. En 
hoewel ik me als God in Amsterdam moet hebben 
gevoeld en het idee moet hebben gehad dat het al-
lemaal ‘auto’ ging, als vanzelf dus, was het gewoon 
de handkracht van een door honger verzwakte 
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de rijschool een ID 19 aanschafte (ja, echt!) slaagde 
hij meteen. Maar de ‘D’ vond hij geen mooie auto, 
toen. Vreemd. Toch?

Wakkere maatjes
Als meneer HP/De Tijd gelijk zou hebben, dan zou 
ik helemaal uit m’n dak moeten gaan als ik een En-
gelse kinderwagen met hoge wielen en een linnen 
kap te koop zou zien. Ik zou orgastische spasmen 
moeten krijgen en dat ding moeten willen hebben 
om ermee te kunnen, nee, moeten rijden. Al was het 
maar voor zondagse ritjes naar een dorpje waar ik 
koffie met een croissant kon nemen. Maar ik behoor 
niet tot het type man dat in een kinderwagen rond-
gereden wil worden. En ik behoor al helemaal niet 
tot het type man dat aan z’n gerief komt in een luier. 
Ik neem het heft liever zelf in handen, dat wil zeggen, 
ik steek de sleutel met die onvervalst mooie sleutel-
hanger van de Citroën SM Club Nederland graag 
zelf in het contactslot, draai hem twee keer om – om 
de benzine de kans te geven de drie dubbele carbu-
rateurs te vullen, en dan, dan… start de Diva in een 
(1!) keer. Geweldig. Eerst wat voorzichtig gepruttel, 
een paar cilinders slapen nog, maar alras worden 
ook die wakker van het machtige geronk van hun 
wakkerste maatjes en dan, dan … loopt ze als een 
zonnetje. En dan begint het geHUM! Heerlijk. 

Tralalie, tralala!
Nee, mijn passie voor de SM heeft niets met mijn 
jeugd te maken. De SM verscheen op het toneel toen 
ik zevenentwintig was en op zoek naar een nieuwe 
Dyane. Ik liep in 1970 de Citroën-showroom op het 
Stadionplein in Amsterdam binnen en stuitte op 
een metallic groene SM. Ik vond haar imponerend, 
maar snapte niet meteen waarom Citroën een Ma-
serati-motor moest gebruiken om het ding te kun-
nen verkopen. Ik kocht een Dyane 435 en daar had 
ik hard voor gespaard. Pas in 1986 viel ik voor de 
charmes van La Diva. Ik reed in Italië in een don-
kergrijze SM van een nachtclubeigenaar met een 
lamme linkerhand. Daarom had hij op het stuur een 
knop gezet. Maar dat verhaal heb ik al eens verteld. 
Ik was verkocht en kocht een jaar later een (andere) 
Italiaanse Diva.

Eh, tja, en daar kan geen Engelse kinderwagen te-
genop. Humhumhum! In tijden van recessie zoekt 
de mens vertier nietwaar?!

vader en moeder die me de wereld induwde. De 
hongerwinter, weet u, december 1944. 

Dinky Toys
Ik heb als kind tot m’n achtste jaar nooit in een auto 
gezeten. Mijn ouders hadden tot 1964 geen auto. 
Ikzelf bezat weliswaar vele auto’s maar dat waren 
Dinky Toys. Een Austin Devon, een Daimler zie-
kenauto en een Commer hijskraanwagen bijvoor-
beeld. En later een DS 19, zo’n groene die tegen-
woordig weer nieuw te koop is in Frankrijk dankzij 
goedkope Chinese handen. Pas later mocht ik het 
genoegen smaken van het meerijden in een echte 
auto: een Renaultje Quatre, de Franse variant van 
de Volkwagen. En daarna in een DKW3=6, zo’n 
heerlijk pruttel-tweetakt-racemonstertje. Helaas, 
toen waren er geen petjes, anders had ik… En pas 
toen ik 17 was reed ik zelf, in een Opel Rekord van 
een strenge lesinstructeur. Wat een sloerie van een 
auto! Eenmaal in het bezit van een rijbewijs, reed 
ik dagelijks in de Peugeot 403 die mijn vader kocht 
voor het geval hij z’n rijbewijs zou halen… Hij nam 
les in een Eend, maar dat lukte hem niet echt. Toen 

Dossier 707: Van leasebak tot Diva (9)
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Passie voor auto’s...

De KNAC, de club van 
en voor autoliefhebbers

Kortom: Wij bieden u een club waar u zich als autoliefhebber 
herkend, erkend en thuis zult voelen.

K N A C ,  V A N Z E L F S P R E K E N D  V O O R  A U T O L I E F H E B B E R S !

w w w . k n a c . n l  o f  0 7 0  3 8 3  1 6  1 2

Wij bieden u een club . . . .
waar autoliefhebbers zich sinds 1898 thuis voelen,
van autoliefhebbers die elkaar kunnen ontmoeten,
die haar leden met raad en daad terzijde staat en voor hun belangen opkomt,
die haar leden voertuighulp in binnen- en buitenland biedt,
die uitstekende verzekeringen voor haar leden heeft,
die haar leden periodiek over klassieke en moderne auto’s informeert,
die haar leden op technisch en toeristisch terrein informatie biedt.

73106 ADV KNAC A4 .indd   1 12-12-2008   15:07:17
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Om de vier jaar wordt er ergens in de wereld de 
ICCCR gehouden: de International Citroën Car Club 
Rally. Ditmaal (2008 dus) vond het plaats op het race-
circuit van Valelunga, net onder de witte of grijze rook 
van Rome, al naar gelang er wel of geen Paus gekozen 
is. Wie anders dan het Vaticaan gaat er in de zomer 
een kacheltje stoken, met die verzengende hitte…

Brengt me gelijk bij een klein dompertje op de feest-
vreugde: de SM kon helaas niet mee. En wel om drie 
redenen. De belangrijkste was, dat de airco het niet 

ICCCR 2008, een  reisverslag
Door Marc Hopmans

De ICCCR van 2008 is inmiddels al weer meer dan een jaar 
geleden, toch wil ik een verslag hiervan jullie niet onthouden, 
want al met al is het een hele leuke reis geworden. Wie weet is het 
een aanleiding om ook eens de beschreven landen te bezoeken.

deed. Het systeem was leeg en het lukte me niet meer 
om hem vóór de vakantie omgebouwd en gevuld te 
krijgen. Verder had enkele weken geleden mijn 
1-2-3-ontsteking de geest gegeven. Inmiddels zat er 
wel weer een nieuwe printplaat in, maar aangezien 
dit ook bij nog iemand anders gebeurde en het daar 
ook vervangen is en inmiddels wéér kapot ging, 
vertrouwde ik het niet helemaal meer. Zou me ove-
rigens niet echt weerhouden hebben om met de SM 
te gaan. Oude ontsteking in de kofferbak en gaan.
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len, kon ze in ieder geval terug in Duitsland worden 
bezorgd.

Bern
Omdat we behoorlijk vroeg in Zwitserland gearri-
veerd waren, besloten we om te stoppen in Bern. 
Na enig zoeken, parkeerden we de CX in een van 
de straten net buiten het centrum. Bern is een prach-
tige stad, met in de hoofdstraat in het centrum om 
de paar honderd meter een schitterende fontein 
voorzien van een standbeeld.

Bern is niet alleen vanwege zijn naam gekoppeld 
aan beren in een grote berenkuil, in het centrum 
leven er een aantal. Nou ja leven… Al jaren wordt 
er nagedacht om de beren een wat humaner onder-
komen te geven, maar zover is het nog niet geko-
men. Bern heeft in het centrum ook een schitterend 
uurwerk in een klokkentoren, die Zytgloge. Een 
toeristische attractie want het wemelde er van de 
Japanners. Helaas waren we net te laat of te vroeg 
(maar net hoe je het bekijkt) om het mooie uurwerk 
te horen slaan. Er komen dan een aantal beren en 
andere figuren tevoorschijn die door hun mecha-
nisme een rondje lopen boven de klok.

We wandelden een stukje door de straten, dronken 
een kopje koffie en daarna gingen we weer verder. 
Op het terrein van een museum, vlakbij waar we 
de auto geparkeerd hadden, werden middeleeuw-
se ridderspelen gehouden. Het was er behoorlijk 
druk. Blijkbaar was het evenement net afgelopen. 
Nou ja, misschien een volgende keer. We liepen 
verder terug naar de auto en reden de stad uit.

Aankomst
Na een klein uur kwamen we in de omgeving van 
Interlaken. Nog vóór dit stadje, tussen de Thun-
ner- en de Brienzersee (vandaar Interlaken: tussen 
twee meren) sloegen we rechtsaf. Eindbestemming: 
Wilderswil, door de media in Nederland geksche-
rend het vakantiedorp van Geert Wilders ge-
noemd.

We hadden kamers geboekt in een hotel met de 
veelbelovende naam Alpenblick. Een familiehotel. 

ICCCR 2008, een  reisverslag
Derde reden was, dat we met drie personen gingen 
(neef Edwin, zijn zus Marijke en ik) en we nogal 
veel bagage bij ons hadden. Maar niet getreurd, we 
zijn met de CX van mijn neef gegaan. En daar mag 
je ook best in gezien worden, zo perfect als die eruit 
ziet.

De heenreis
We vertrokken eerst richting Zwitserland, waar we 
enkele dagen zouden blijven om vervolgens verder 
naar het zuiden af te zakken. Toen we op vrijdag-
ochtend de Roomse reis begonnen, was het een 
beetje een troosteloze dag. Het was wat bewolkt 
maar wel droog (toen nog wel). Maar eenmaal in 
Duitsland (en dat waren we al vrij snel, omdat we 
vanuit Sittard vertrokken) werd het alleen maar 
erger en al snel kregen we de eerste regen over ons 
heen. Dat bleef zo’n beetje tot aan de Zwitserse 
grens. Ook leek het net of ze in Duitsland besloten 
hadden om zowat iedere weg op te breken die ze 
tussen Nederland en Zwitserland hadden kunnen 
vinden. We werden er niet echt vrolijk van. We heb-
ben zo’n 15 wegopbrekingen geteld… En bij zo’n 
wegopbreking mag je niet zo heel erg hard.

Gelukkig stonden er geen files, dat scheelde dan 
al weer. De reis ging verder erg voorspoedig. Toen 
we bij de Zwitserse grens aankwamen, schoven we 
aan in een heel korte rij die er stond voor auto’s mét 
of zonder vignet. Die rij was beduidend kleiner dan 
de rij voor auto’s mét vignet. De rij waar we in 
stonden ging echter heel snel, er waren geen auto’s 
die een vignet nodig hadden en de douanedames, 
die belast waren met het verstrekken van zo’n vig-
net, stonden gezellig met elkaar te keuvelen en 
werden verrast, toen we voorbij wilden rijden. Eén 
van de dames sprong gelijk voor de auto, om ons 
tegen te houden, tot ze zag dat we reeds voorzien 
waren van zo’n stickertje. Zichtbaar teleurgesteld 
was ze, dat ze niks kon verkopen.

Verder ging de reis. We reden door het altijd 
drukke Basel. Voor ons reed een Duitse Opel Fron-
tera met een skikoffer op het dak. Er zat een hele 
grote D-sticker op. Mocht schoonmoeder er afval-
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We werden welkom geheten door een jongedame 
in een Dirndl. Ze wees ons de kamers. Marijke in 
het hoofdgebouw van het hotel, Edwin en ik in een 
dependance. De kamers waren behoorlijk ruim en 
netjes. Omdat het inmiddels al tegen etenstijd liep, 
gingen we naar de eetzaal. Nog meer dames in 
dirndl’s. Ook eentje ergens uit het verre oosten, 
Korea of zo, wat nogal een vreemd gezicht was.

Het eten smaakte voortreffelijk. We hadden iedere 
dag een ander menu. Het soepje vooraf was meest-
al een groentesoepje, een broccolisoep, iets met 
spinazie of een maïssoepje. Daarna het hoofdge-
recht, wat meestal bestond uit een stuk vlees of kip, 
iets met aardappelen, bijvoorbeeld aardappelquiche 
en salade of zo iets, en ter afsluiting een toetje, 
meestal een keuze uit verschillende fruitsoorten, 
maar soms ook ijs of pudding en altijd de mogelijk-
heid om een stukje Zwitserse kaas te nemen.

Na het diner besloten we om het dorpje te verken-
nen. Maar nog voor we de straat uit waren, begon 
het te regenen. We besloten het dorp maar te laten 
voor wat het was en gingen weer terug naar het 
hotel. Dan maar wat vroeger naar bed. Per slot van 
rekening hadden we er een lange vermoeiende dag 
op zitten (ondanks het comfort van een Citroën 
CX). De volgende ochtend begon met een lekker 
Zwitsers ontbijt. Een overvloed aan zelfgebakken 
broden in allerlei soorten en maten. Lekkere Zwit-
serse kazen en vleessoorten, eitje erbij en natuurlijk 
koffie, thee, jus d’orange of alpenmelk.

Tweemerentocht
Omdat het weer nog niet zo geweldig was, welis-
waar droog, maar behoorlijk bewolkt, besloten we 
om een tocht te maken om de twee meren heen. We 
begonnen met het plaatsje Thun. Vanuit Wilderswil 
reden we langs de zuidkant van de Thunnersee naar 
Thun. We parkeerden de CX op de parkeerplaats 
van het ziekenhuis van Thun (later zal blijken dat 
we toch wel iets hadden met ziekenhuizen). Het 
ziekenhuis lag vlak bij de burcht van Thun. We 
besloten die burcht maar eens met een bezoekje te 
vereren.

Het was een prachtige witte burcht (leek wel een 
beetje op het slot van Doornroosje uit de Efteling) 
met een schitterende tentoonstelling over het leven 
uit die tijd. Op diverse plaatsen in de burcht werden 
typische ambachten uitgebeeld. Bij enkelen taferelen 
werd ook geluid afgespeeld. Alleen het Zwitserse 
dialect van de streek was nauwelijks te verstaan, 



SublieM 58 - September 2009   23

dus we begrepen niet zo goed waar het allemaal 
over ging. Maar dat mocht de pret niet drukken. Er 
werd ook heel oud speelgoed tentoongesteld. Leuk 
om al die oude poppen, kinderwagens en blikken 
autootjes te zien.

Vanuit de vier witte torens van de burcht konden 
we zien dat er in Thun iets bijzonders aan de gang 
was. Beneden in het plaatsje, recht tegenover de 
burcht, stond een podium opgesteld waar een orkest 
bezig was op te treden. Een eind verder stond er 
een reuzenrad opgesteld. Er bleek een soort bierfeest 
te zijn. Het was er gezellig druk.

We wandelden wat door de winkelstraatjes en 
dronken koffie op een van de vele terrasjes vlak bij 
de rivier de Thun. Een heel snel stromende rivier, 
omdat het de enige uitgang is van de Thunnersee. 
Er lag een ponton in het water waar ’s avonds pop-
concerten op werden gegeven. Na de koffie wan-
delden we nog wat door het centrum van Thun. Het 
deed allemaal erg gezellig aan. Langzaam wandel-
den we weer terug naar de auto om onze tocht om 
de meren te vervolgen.

We besloten nu de weg ten noorden van de Thun-
nersee te nemen. Dit bleek een werkelijk schitte-
rende weg die tegen een bergwand aangeplakt leek 
te zijn. Het ene moment reed je ongeveer op het 
niveau van het meer, het volgende moment zat je 
enkele honderden meters boven de waterspiegel. 
Een prachtig uitzicht. En dan…

Toen we net op een stuk weg zaten pal naast het 
meer, waar er driftig gedoken werd door duikclubs, 
zagen we ineens een Citroën SM langs de kant van 
de weg staan. Te koop! We stapten uit om eens te 
kijken. De staat leek zo op het eerste gezicht niet 
verkeerd. Terwijl we stonden te kijken, stopte er 
achter ons een Zwitser. Ook hij begon de SM te 
bekijken en knoopte een gesprek aan. Ik vertelde 
hem dat ik in Nederland er ook zo een had. Na ons 
gesprekje reden we weer verder.

Toen we de Thunnersee bijna voorbij waren, stopten 
we even bij het Strandhotel. Het was inmiddels al 
een heel stuk warmer geworden en we konden even 
pootjebaden in het meer. Een paar meter bij ons 
vandaan probeerde een familie met een zeilboot het 
meer op te varen. Ze hadden duidelijk totaal geen 
zeilervaring. Iemand met een motorbootje besloot 
om ze te helpen door ze het meer op te slepen. We 
hebben ze niet meer terug zien komen… Wel meerde 
er een grote rondvaartboot aan. Je kon vanuit dit 
punt een mooie rondvaart over het meer maken.

Wij vervolgde onze tocht om de twee meren. We 
reden door Interlaken. We herinnerden ons de vo-
rige ICCCR, die vier jaar eerder in Interlaken plaats-
vond. We reden langs het plaatselijk casino waar 
toen de prijswinnaars van de tour d’elegance ten-
toongesteld werden. We besloten om langs de 
zuidkant van de Brienzersee te rijden. Niet over de 
snelweg, maar over een klein binnenweggetje. 
Vanaf deze weg hadden we een prachtig uitzicht 
over het meer en we besloten om een aantal foto’s 
te gaan maken van de CX (sterallures), met het meer 
als achtergrond.

Na een halfuurtje rond de auto gelopen te hebben 
met de camera in de hand, gingen we weer verder. 
We kwamen aan in Brienz. Het dorpje was niet veel 
meer dan een lang lint van huizen, winkels, restau-
rants en hotels. Het dorpje is wereldberoemd van-
wege zijn houtsnijwerk. We stapten een winkel 
binnen waar ze dat houtsnijwerk verkochten. We 
liepen er wat rond en bekeken al de prachtige snij-
werken. Er stonden ook een paar levensgrote klok-
ken. Onbetaalbaar… In een aparte kamer van de 
winkel was een man bezig met het houtsnijwerk. 
Na even gekeken te hebben, gingen we weer ver-
der.

We besloten uit te rusten op een terrasje pal aan 
de Brienzersee. We aten wat, want inmiddels had-
den we best wel honger. Vanuit Brienz kon je met 
een tandradbaan met een stoomtrein naar de top 
van de Rothorn (ruim 2.200 meter hoog). Omdat 
een rit heen en terug erg veel tijd in beslag zou 
nemen, besloten we om die stoomtrein maar te 
laten voor wat het was en gingen we weer verder. 
Ofwel, een klein stukje de weg terug en dan verder 
naar het westen, naar Meirlingen.

Dit plaatsje is wereldberoemd geworden omdat 
de schrijver Sir Arthur Conan Doyle er Sherlock 
Holmes liet sterven. Doyle, die inmiddels meer 
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dan genoeg had van zijn hoofdpersoon, liet Hol-
mes na een verwoede strijd met zijn eeuwige ri-
vaal Professor Moriarty beide personages in de 
Reichenbachfälle storten. De plek waar die fic-
tieve strijd plaatsgevonden had, werd gemarkeerd 
door een ster op de rotswand. Het verhaal wil dat 
Doyle mede onder druk van de lezers die nog lang 
niet uitgekeken waren op Holmes - maar vooral 
door zijn verslaving aan allerlei geestverruimen-
de middelen waardoor het geld wat hij verdiend 
had met schrijven zowat verdampt - genoodzaakt 
was om Holmes weer op miraculeuze tot leven te 
wekken.

Om bij die Reichenbachfälle te komen, ging er 
een treintje, aangedreven met behulp van een 
lange kabel, met aan de andere kant als contrage-
wicht nóg zo’n treintje. Toen we instapten, bleek 
dat de ‘conductrice’ een Nederlandse dame was. 
Getrouwd met een Zwitserse heer en al jaren 
woonachtig in Zwitserland. Ze vond het prachtig 
om het hele verhaal over de Reichenbachfälle en 
zijn beroemde slachtoffer in het Nederlands te 
kunnen vertellen. Het korte treinreisje naar boven 
verliep voorspoedig. Precies halverwege lag er 
dubbel spoor, zodat we het treintje dat naar bene-
den ging, konden passeren.

Boven aangekomen, wandelden we nog een 
stukje verder naar boven om vlak bij de waterval te 
kunnen komen. Van hier af had je een prachtig 
uitzicht over het Rosenlauital. Niet ver hier vandaan 
stroomt de Aare. Een prachtige rivier die een heel 
diepe kloof door de bergen gesneden heeft. Je kunt 
via kleine houten bruggetjes die stroom helemaal 
tussen de bergen volgen. Ook een aanrader, alleen 
hebben we die tocht toen niet gedaan. Na ongeveer 
een uurtje boven rond gelopen te hebben, keerden 
we weer terug naar het treinstationnetje. Hier heb 
je een prachtig zicht op het aandrijfmechanisme van 
die trein. Bovendien kun je je zelf ook als Sherlock 
vereeuwigen, want er staat een houten figuur met 
het hoofd uitgezaagd. Nadat de trein (met Neder-
landse conductrice) weer gearriveerd was, lieten 
we ons naar beneden brengen. Nog even wat met 
de dame gekletst en wat rondgelopen en daarna 
reden we weer terug naar Wilderswil.

Toen we de parkeerplaats opreden, stond er bij de 
ingang daarvan een prachtige Zwitserse Maserati. 
Even er omheen gelopen en wat foto’s gemaakt en 
dan snel het hotel binnen. Er wachtte ons weer een 
heerlijk diner. Na afloop maakten we nog een rond-
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wandeling door het dorp. Een paar kilometer van 
het hotel lag er een prachtige watermolen, met 
daarnaast een heel mooi overdekt houten bruggetje. 
Fotogeniek! We maakten een hele berg (kleine 
woordspeling) foto’s. Terug aangekomen bij het 
hotel keken we op tegen de Jungfrau. Prachtig, zo 
met de ondergaande zon! De eeuwige sneeuw 
kleurde prachtig roze. De Jungfrau is een berg van 
meer dan vier kilometer hoog. Boven was een licht 
te zien van een sterrenwacht die op de berg is ge-
bouwd. Hier zouden we de volgende dag naar toe 
gaan.

Jungfrau
Zo ’s morgens vroeg was het op het station van 
Wilderswil al een hele bedrijvigheid. Al die toeris-
ten, die ‘ergens’ naartoe gingen. De een met Nordic 
Walk-stokken, de ander met een mountainbike. En 
alles de trein in… We kochten op het station de 
kaartjes om naar de Jungfraujoch te gaan. Die kaart-
jes waren niet goedkoop, zo ongeveer 120 euro voor 
een retourtje. Maar dan heb je ook wat!

Toen we enige tijd gewacht hadden op het perron 
van Wilderswil kwam vanuit Interlaken de trein 
aan. We stapten in en zochten een plek in de trein. 
Er stapten ook twee dames in, compleet met moun-
tainbikes. Ik moest er niet aan denken om op die 
manier naar boven te fietsen. Maar zoals we later 
zagen, het werd gedaan… Na enkele minuten 
vertrok de trein richting Zweilütschinen. Van daar 
uit kon je de keuze maken om of via Lauterbrun-
nen of via Grindelwald naar boven te gaan. De 
trein werd ook gesplitst. Wij kozen voor Grindel-
wald. In een heel rustig tempo reed de trein door 
het dal richting Lütschental. En dan verder naar 
Grindelwald. Dit was het eindpunt voor de ‘nor-
male’ trein, hierna moesten we overstappen op een 
tandradtrein. Grindelwald is tevens het hoogste 
dorp waar je in dit dal met de auto kunt komen. 
Althans als toerist.

Omdat de trein verder naar boven pas een half 
uur later op het station zou aankomen, besloten 
we om even door Grindelwald te lopen. Het is een 
erg toeristisch dorpje, omdat het één van de twee 
dorpjes is van waaruit men naar de Jungfraujoch 
kan reizen. Terwijl we weer terug aan het wande-
len waren naar het station zagen we op de helling 
de trein naar beneden komen. Het was inmiddels 
behoorlijk druk op het station. Toen de trein op het 
station tot stilstand gekomen was, stapten we in. 

Dat je hier allerlei nationaliteiten kon tegenkomen 
bleek door twee echtparen tegenover ons, uit In-
dia.

De trein zette zich in beweging en in een heel 
rustig tempo reed de trein de berg op. Eindsta-
tion: Kleine Scheidegg. Hier en daar werd er op 
piepkleine stationnetjes gestopt. Achter onze trein 
reden nog twee kleine treintjes, locomotiefjes met 
één wagonnetje erachter. Waarschijnlijk privége-
zelschappen die ook naar boven wilden.

Kleine Scheidegg is een klein wintersportdorp 
met een behoorlijk groot station. Het was er be-
hoorlijk druk ook en dat hartje zomer. Niet zo 
verwonderlijk want het was helder weer en dan 
is het uitzicht vanaf Jungfraujoch fenomenaal! 
Dus iedereen op het station wilde naar boven. 
Ook hier moesten we wachten op de trein, dus 
besloten we maar om koffie te gaan drinken. 
Vanuit het restaurant hadden we een uitstekend 
uitzicht op het station en de verschillende spoor-
lijnen, en ook een aantal andere wegen waar 
wandelaars en fietsers omhoog aan het ploeteren 
waren, met name die fietsers… Toen de koffie op 
was, wandelden we weer terug naar het station 
en wachtten op de trein die ons het laatste stuk 
naar Jungfraujoch zou brengen. Wél het meest 
spectaculaire stuk!

Het eerste stuk van de reis ging langs weilanden, 
maar al snel kwamen we in een veel ruiger, rots-
achtig gebied. Ook naderden we een gletsjer. Van-
uit de trein was het heel moeilijk om de omgeving 
in het juiste perspectief te zien. Overal zagen we 
kleine waterstroompjes van de berg afkomen. Pas 
op het moment dat we miniatuurmensjes zagen 
lopen (en dat waren dus gewoon volwassen men-
sen) kregen we in de gaten dat die kleine stroom-
pjes volwassen watervallen waren. Een rare ge-
waarwording. Nog even stopten we op een station 
en verder ging het weer. De trein ging wat steiler 
omhoog en verdween in een tunnel.

In 1860 leefde er al het idee om een spoorlijn aan 
te leggen naar de Jungfraujoch, een laag gedeelte 
tussen de toppen van de Jungfrau en de Mönch, 
twee bergen van meer dan 4.000 meter hoog. Pas 
toen industrieel Adolf Guyer-Zeller de financiën 
rond had, kon er in 1896 begonnen worden met 
bouwen. Die bouw verliep niet zonder slag of 
stoot. Geld tekort deed de bouw enkele jaren stop-
pen en ook verloren er enkele arbeidslieden het 
leven toen een hoeveelheid dynamiet vroegtijdig 
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explodeerde. Uiteindelijk was de bouw klaar in 
1912. Adolf Guyer-Zeller zou dat echter niet meer 
meemaken, hij stierf in 1899.

De spoorlijn is ruim negen kilometer lang en er 
wordt bijna 1,5 kilometer gestegen. De langste 
tunnel van het traject is ruim zeven kilometer lang. 
De steilste helling is 25%. De tunnel is dwars door 
de Eiger gegraven, een berg die beroemd is om een 
spectaculaire klimwand en gletsjer. De totale trein-
reis vanaf Kleine Scheidegg naar de Jungfraujoch 
duurde ruim vijfig minuten. Halverwege werd er 
even gestopt, om via een opening in de bergwand 
een blik te kunnen werpen op de Eigerwand. Een 
aantal passagiers van de trein maakten van die 
gelegenheid gebruik. Na ongeveer vijftien minuten 
werd de treinreis weer voortgezet.

Eenmaal boven aangekomen, stapten we uit op 
een volwaardig station onder de grond. Er waren 
maar liefst vier perrons waar treinen stonden. Via 
trappen en liften konden we naar boven. En daar 
is van alles te beleven: restaurants, souvenirshops, 
een ijsgrot in de gletsjer met ijssculpturen, een 
sterrenwacht, maar vooral het uitzicht. Wat een 
uitzicht! Het uitkijkplatform is gesitueerd om de 
toren van de sterrenwacht. De vloer bestaat uit 
allemaal roosters en daardoor kijk je enkele tiental-
len meters recht naar beneden. Je zou je autosleu-
tels van je SM laten vallen…

Als het volledig helder is - en eigenlijk moet je 
alleen maar naar Jungfraujoch gaan áls het volledig 
helder is - kun je vanaf dat platform zelfs voorbij 
de Zwitsers-Duitse grens kijken. Dat is toch een 
paar honderd kilometer ver! De andere kant op 
kijken is wat lastiger omdat er een grote bergrug 
in de weg ligt, dus de Italiaanse grens is niet te 
zien. Maar daar heb je een overweldigende blik 

over de Eigergletsjer. Met allemaal mieren daarop. 
Oh nee. Dat zijn allemaal mensen, wandelend over 
de gletsjer. En natuurlijk de eeuwige sneeuw. 
Hartje zomer en wij wandelden daar ijskoud door 
de sneeuw! Wat een verschil met een paar dagen 
later in Rome, daar was het ongeveer 45 graden.

Toen we na ongeveer anderhalf uur uitgekeken 
waren op het uitzicht, de ijssculpturen en alle nati-
onaliteiten die er rondliepen, gingen we weer naar 
beneden naar het treinstation. We waren volgens 
mij niet de enigen die uitgekeken waren. Het was 
er een drukte van jewelste. Per dag bezoeken er zo’n 
8.000 mensen Jungfraujoch en die willen natuurlijk 
ook allemaal weer naar beneden. Gelukkig konden 
we toch met de trein mee, mits we genoegen namen 
met staanplaatsen. Ook een hele ervaring, toen de 
trein later die helling van 25% nam.

Uiteindelijk, na weer vijftig minuten, stonden we 
weer op het station van Kleine Scheidegg. We besloten 
nog even van de zon te genieten voor we de trein 
verder naar beneden namen. Er was een klein plant-
soen waar je heerlijk kon zitten/liggen, naar gelang je 
maar wilde. De grasmaaiers stonden naast je: geiten.

Voor de terugweg besloten we om via Lauter-
brunnen te gaan. In tegenstelling tot de heenreis 
via Grindelwald, waar de route eigenlijk alleen 
maar door weilanden (met koeien) heen ging, 
voerde deze route ons dwars door de bossen. Een 
prachtig gezicht. We kwamen langs kleine skioor-
den die alleen maar per trein te bereiken waren. 
Dus auto beneden in het dal laten staan en bepakt 
en bezakt met de trein naar boven, dat is de enige 
manier. Inmiddels was het al redelijk laat en waren 
we eigenlijk benieuwd hoelang de reis nog ging 
duren. Dus toen er een conducteur langskwam 
om de kaartjes te controleren, maakten we gelijk 
maar van de gelegenheid gebruik om te vragen 
hoelang de rit naar Wilderswil nog ging duren. 
‘Two stations’, antwoordde de conducteur. Dat 
vroegen we niet, we wilden weten hoe lang de rit 
in tijd ging duren. ‘Do you want the short version, 
or the long version?’, vroeg de man duidelijk heel 
geïrriteerd. ‘One station, two station!’, en dus had-
den we nog steeds geen antwoord op onze vraag, 
maar om verdere ruzie met de conducteur te ver-
mijden lieten we het zo. Little Hitler.

Uiteindelijk kwamen we weer aan op het station 
van Wilderswil en wandelden we terug naar het 
hotel. Even opfrissen en weer genieten van een 
overheerlijke diner.
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Een bezoekje aan Luzern
De volgende dag gingen we naar Luzern, ongeveer 
honderd kilometer ten noordoosten van Interlaken. 
De weg voerde ons via allerlei haarspeldbochten 
over een berg. Prachtig uitzicht over de Lungerersee 
en de Sarnersee. Vlak voor Luzern duikt de weg 
door een berg heen en heel sneaky hangt er een 
snelheidscamera net aan het begin van die tunnel. 
In het donker zie je hem dus echt niet hangen… 
Gelukkig hielden we ons netjes aan de maximum-
snelheid. We besloten de auto te parkeren onder het 
centraal station van Luzern, midden in het centrum. 
We maakten een korte wandeling in de richting van 
de rivier Reuss om daar de monumentale Kapel-
brücke te bekijken. Deze brug is meer dan 650 jaar 
oud en onder de overkapping hangen prachtige 
schilderijen van Heinrich Wegmann die iets vertel-
len over het ontstaan van Luzern en het leven en 
dood van de beschermheiligen Leodegar en Mau-
ritius.

In 1993 werd de houten brug door een overspan-
nen man in brand gestoken waarbij ruim honderd 
van die schilderijen en een groot gedeelte van de 
brug verloren gingen. Inmiddels is de brug geres-
taureerd, zijn er veel schilderijen hersteld en prijken 
er weer 110 stuks in de nokken van de brug. De 
leuningen van de brug worden versierd met een 
zee van bloemen. Prachtig om te zien!

Luzern ligt aan de Vierwaldstättersee en vanuit 
Luzern varen dan ook veel passagiersschepen uit. 
In Luzern wemelt het van de juwelierszaken waar 
je onder andere de beroemde Zwitserse horloges 
kunt kopen. Variërend in prijs van enkele tientjes 
tot enkele tienduizenden Zwitserse Franken. Ook 
ik kon de verleiding niet weerstaan en heb er een 
horloge gekocht (niet zo’n dure hoor).

We wandelden weer verder naar de Löwengarten 
waar een immens grote leeuw (negen meter!) uit 
een rots is uitgehouwen. Het treurigste en meest 
bewogen stuk steen ter wereld. De leeuw is een 
monument voor de Zwitserse Garde. Symbool voor 
de gesneuvelde soldaten is een pijl, door het hart 
van de leeuw.

Al met al weer een dag met veel bezienswaardig-
heden. We besloten weer terug te gaan naar Wil-
derswil. De volgende dag zouden we namelijk 
verder reizen naar Italië, waar we neer zouden 
strijken in Rome, van waaruit we de ICCCR zouden 
gaan bezoeken. Maar hierover een volgende keer 
veel meer!
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Dus deze winter begonnen met de dame te ontman-
telen. Als eerste heb ik een drukmanometer gekocht 
(bijvoorbeeld bij Econosto) en daar een aansluiting 
voor een hydraulique-leiding voor gemaakt. Deze 
meters kosten ongeveer 20 euro inclusief ‘lassok’. 
Aan de lassok heb ik een hydraulique-leiding-
doorverbind-buisje gelast (zie de foto).

Aangezien de pomp bij zo’n 175 bar moet afslaan, 
is een meter van 250 goed genoeg zou je denken. 
Bij normaal gedrag is dat ook zo… Vervolgens heb 
ik de manometer met een stukje hydraulique-leiding 
en een T-stukje verbonden met de dunne leiding 

die uit de hogedrukregelaar (HD) komt. Je meet dan 
de druk in het secundaire circuit die bepaalt wan-
neer de HD-regelaar weer inschakelt en de pomp 
weer gaat werken. Let wel: de pomp draait altijd 
maar hoeft niet continu te werken. Nu zag je meteen 
het probleem. De druk kwam ten eerste niet tot 175 
bar maar tot 160 of zo iets. Verder zag je de druk 
binnen de zeven seconden dalen tot 135 bar waarna 
de HD-regelaar weer insloeg.

Zo ver zo goed. Een gereviseerde regelaar van 
Chyparse was snel gehaald. In gesprek met de heren 
heb ik meteen een andere modificatie aangebracht. 
De retourleiding van de HD-regelaar zit erg moeilijk 
en vervelend naar achteren gemonteerd in de SM. 
De meeste monteurs monteren daarom het zoge-
naamde hoedje – waar deze leiding op zit - an-
dersom. Nu wijst de leiding naar voren, wat het al 
enigszins makkelijker maakt. Wel zit nu de hoofd-
veerbol in de weg. Martin van Chyparse vertelde 
me dat een hoedje van een BX- of Xantia-regelaar 
hetzelfde eruit ziet, maar dat de hoek van het aan-
sluittuitje anders is waardoor je na verwisseling van 
het SM- en BX-hoedje de leiding wel goed kan 
monteren (zie foto).

Hydraulica, de queeste    naar de interne lekkage
Door Joris Bogaard

Het moest er nu maar eens van komen. Het ergerde me – vooral als bestuurslid 
techniek - al een hele tijd dat de dame, nadat de motor uitgezet werd, al na 
dertig minuten op haar buik lag. Tevens moest de hydraulique-pomp steeds om 
de zeven seconden werken. Dat is niet goed en verkort de levensduur van het 
hart van het systeem ook onnodig.
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Nu kon het grote deduceren beginnen! Allereerst 
weer alle bollen gemeten. Als de hoofdbol leeg 
is, zie je ook de druk snel dalen. De manometer 
weer aangesloten om de intervaldrukken te 
testen. (175 afslaan, 140 weer in, enz.) Motor 
aan, sleutel twaalf op de ontluchtschroef en die 
na enkele ogenblikken dicht draaien. Dit om te 
zorgen dat het primaire circuit (voorraadvat, 
pomp en HD-regelaar) goed van LHM is voor-
zien. De druk liep op… en verder op… De auto 
begint bij 100 bar te stijgen. 150 bar, 160… 165… 
170… Nu moet-ie bijna afslaan en de pomp stop-
pen met werken. Hola! Dat gebeurt niet… 180… 
185… 190… Dit ging zo snel dat pas toen het 
wijzertje van de mano weer voorbij nul gegaan 
was, ik de tegenwoordigheid van geest had de 
ontluchtschroef weer open te draaien! Pfoe! Net 
op tijd. Je wilt niet dat dit doorgaat tot de bol 
uit elkaar klapt!

Na enig dicht-open-dicht-open met de ontluch-
tingsschroef sloeg ze eindelijk af bij 180 bar! Dit 
is prima. Maar omdat ik het toch niet vertrouw-
de, heb ik toch maar even de regelaar laten testen 
bij Chyparse. Zag er prima uit. De HD-regelaar 
heeft verder normaal gefunctioneerd. Vervolgens 
een nieuwe manometer besteld, want bij de oude 
blijft het wijzertje nu staan bij 50 bar… 

Volgende actie: de HD-regelaar na de mano-
meter afgesloten om te testen of ze intern lekt. 
Nu bleef de druk er schijnbaar oneindig op 
staan. Na vijf minuten nog geen werk van de 
pomp dus besloten dat de regelaar in orde was. 
Daarna heb ik het spatbord eraf gehaald om bij 
de vanne priorité en de remaccu te kunnen komen 
(zie foto).

Dit is een eerdere modificatie. Het is de remaccu uit 
een CX. Daar kan een standaard voorraadbol op. 
Deze gedemonteerd en getest. In orde. Nu kan je 
eenvoudig de dunne toevoer en afvoerleidingen 
doorverbinden met een doorverbindbuisje (Chy-
parse, drie euro) om de voorremmen van het sy-
steem af te koppelen. Dit had geen enkel effect op 
het snelle drukverlies in het secundaire circuit! Dit 
is de boosdoener dus niet. Remaccu er weer in ge-
bouwd en verder met het volgende punt, de vanne 
priorité (zie foto).

Hydraulica, de queeste    naar de interne lekkage
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Het stukje blik onderin de foto heb ik ook wegge-
haald en dan kan je er redelijk bij. Met draaiende 
motor even de retour (bovenop) eraf om te kijken 
of daar geen massieve straal uit komt. Een drup-
peltje mag. Op de vanne zitten vier leidingen. Als 
je er naar kijkt: 
 
1 toevoer vanaf de remaccu rechtsonder. 
1 afvoer naar de achterste hoogteregelaar rechtsbo-
ven
1 afvoer naar voorste hoogteregelaar linksboven
1 afvoer naar T-stuk: stuurhuis en centrifugaalrege-
laar linksonder

De enige waar je bij kan, zijn die aan de rechterkant. 
Daar heb ik de leiding naar de achterste hoogtere-
gelaar afgehaald en het gat afgedopt. Starten en 
testen. Geen verschil. Daarmee is de vering achter 
en de remmen achter uitgesloten. Pfew! Hoef ik 
tenminste de hoofdremservo niet uit te bouwen! De 
hoogteregelaar voor heb ik niet getest, maar ver-
vangen door een gereviseerde. De oude liep stroef. 
Ook dit had geen effect op het pompinterval.
Blijft over: het stuurhuis en de centrifugaalregelaar 
voor de terugloop en de snelheidafhankelijke ver-
zwaring van het stuur. Op het stuurhuis zitten twee 
leidingen: één voor het stuurhuis en één voor de 
terugloop. Deze heb ik een voor een afgedopt bij 
het stuurhuis. Wederom geen effect op het pompin-
terval. Dan moet het de centrifugaal regelaar zijn 
(zie foto).

Hier zie je hem zitten: voorop de bak onderin de 
Hier zie je hem zitten: voorop de bak onderin de 
motorruimte… Bij de toevoerleiding kan je slecht 
komen zonder eerst de par avant er af te schroeven. 
Wel kan je bij het T-stuk waarop ook de toevoer naar 
het stuurhuis zit, linksvoor in de motorruimte. Dat 
is dus degene waar het mano-contact niet op zit. 
Zie het schema rechts: 

Nadat ik deze afdopte ging het interval naar 3 mi-
nuten 15 seconden! Yes! Gevonden. Ik heb de auto 
in de hoogste stand achtergelaten en toen ik na twee 
dagen terug kwam stond ze nog steeds op hoogte! 
Zo had Citroën het bedoeld! Omdat bovenstaande 
acties best tijdrovend zijn, kan je ook een paar sim-
pelere tests doen op het voorraadvat (zie foto).

De zeven genummerde leidingen kan je losmaken 
om te kijken hoeveel LHM er door spoelt. Dat geeft 
een indicatie van de lekkage. Hieronder de leidin-
gen en hun ‘achterland’:

1 Remservo
2 Retouren van de 4 lekzakken
3  Retour HD-regelaar, metalen retouren 

hoogteregelaars
4 Centrifugaalregelaar, dik
5  dunne plastic retouren van stuurhuis, 

centrifugaalregelaar dun, vanne priorité
6 Plastic leiding van hoogteregelaar voor
7 Plastic leiding van hoogteregelaar achter
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Mijn probleem had zich dus gemanifesteerd door 
een dikke straal LHM uit leiding 4. De oplossing: 
om de regelaar te verwijderen, moest nu de par 
avant er toch af… Daarna kan je er goed bij. Twee 
hydraulique-leidingen, twee retourleidingen en drie 
moertjes en hij is los. Deze unit zit met een ingenieus 
wieltje/ ringetje met een gaatje en een sleufje ver-
bonden met de uitgaande as van de bak. Let op dat 
je die niet kwijt raakt.

In de regelaar zitten twee centrifugaalgewichten 
die een asje bedienen die op haar beurt druk levert 
aan het terugloopmechanisme. Dit is met een stel-
boutje af te stellen. Onder het stelboutje zit een 
rubber die de bakkant scheidt van de LHM-kant! 
Inspecteer en vervang indien dubieus. Als het 
scheurt loopt de bak vol met LHM en gaat hij 
stuk!

Ik heb van Cyril Sars een goede gebruikte gekre-
gen en die op de testbank bij Chyparse getest en 
afgesteld. Met 180 bar op de ingang moet er 20 bar 

op de uitgang staan. Een interne regellus zorgt 
hiervoor. Als je deze druk iets verhoogt, stuurt het 
stationair zwaarder, maar komt je stuur sneller 
terug. Op de auto afstellen kan, maar als je het 
deksel losschroeft, valt het hefboompje eruit! Je 
kan met twee ijzeren plaatjes van 1 cm breed en 
een twee gaatjes met hartafstand 5 cm het hef-
boompje vasthouden en op de weg testen! Er mag 
geen lekkage uit de retour komen tot je het asje 
heen en weer doet. Deze gebruikte lekte een heel 
klein beetje. Goed genoeg dacht ik. Ik heb ‘m af-
gesteld en gemonteerd. Mijn oude heb ik ingele-
verd bij Citrotech die gaat onderzoeken of ze een 
revisie zien zitten.

Nadat alles weer gemonteerd en ontlucht was, 
heeft de pomp nu een interval van 4 minuten 30 
seconden! Dit is in de hoogste stand. In rijhoogte is 
het anderhalve minuut. Dat ligt denk ik aan de 
achterste hoogteregelaar. Dat wordt een vervolgon-
derzoek. Eerst rijden!
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In Japan speelden we elf ongelooflijk succesvolle 
concerten waarvan drie in Tokio en de overige ach-
tereenvolgens in Iwaki, Tonami (zusterstad van 
Lisse, waar ook tulpen worden gekweekt en waar 
jaarlijks een mini-Keukenhof plaatsvindt), Sapporo, 
Nagoya, het centrum van het Toyota-imperium (2x), 
Osaka en Matsuyama (2x).

Hoe uitzinnig het Japanse publiek reageert op onze 
concerten onder leiding van de Japanse maestro 
Ken-Ichiro Kobayashi in de veelal fantastische con-
certzalen, wist ik al van de vorige tournee twee jaar 
terug. Maar daarover zal ik hier niet uitweiden.

Enkele dagen voorafgaand aan de tournee mailde 
ik voor de gein de SM Club du Japon dat ik als lid 
van de Nederlandse SM Club naar Japan zou ko-
men, waarbij ik al onze concertdata en

-locaties vermeldde.
Ons eerste concert vond plaats op 13 maart in de 

topzaal van Tokio, de Suntory Hall en was deels een 
coproductie met het Japan Philharmonic Orchestra: 
naast elk een eigen programma speelden we samen 
de Bolero van Ravel en als klap op de vuurpijl met 
ca. 160 musici Ouverture 1812 van Tsjaikovski.

Toen het Japan Philharmonic met zijn eigen aan-
deel aan het concert bezig was, werd mij achter het 

podium een foto bezorgd met daarop een glan-
zende, zwarte SM en aan de achterzijde de vol-
gende tekst: ‘Mr. Bolt Arnhem Philharmonic Or-
chestra (trombone) - It is waiting in the parking of 
ANA International Hotel, B3, Shunsuke Akagi’.

Het programma van het Japan Philharmonic was 
pas begonnen en daarna zou er minstens een kwar-
tier pauze zijn. Dus banjerde ik meteen de arties-
teningang uit die uitkomt in een parkeergarage vol 
met pas gepoetste vrachtwagens en personenauto’s, 
liep de trap op naar de Herbert von Karajanplatz 
en vandaar de achteringang van het ANA-hotel 
binnen. In mijn rokkostuum werd ik glazig nage-
staard door tientallen Japanners, eerst bij de luxe 
winkeltjes, daarna op de roltrap naar beneden, 
vervolgens door diverse congresbezoekers bij een 
balie. Een uitermate beleefde piccolo in smetteloos 
uniform gaf geen krimp en gidste mij in een lift naar 
Parking B3, die op de onderste laag, drie diep, in 
de kelder bleek te liggen. Wat bleek? Geen SM!

Toch gaf de correcte bediende mij een gratis uitrij-
kaart, blijkbaar had hij veel vertrouwen in mijn 
verhaal over de SM die zou komen.

Tja, die Japanse SM-eigenaar was natuurlijk slim-
mer dan ik en hield blijkbaar rekening met de 

Op vrijdag de 13e 
met een SM 
door Tokio

door Dick Bolt

Van dinsdag 10 tot en met woensdag 25 maart 2009 was ik met Het Gelders Orkest 
(HGO) op tournee door Japan. HGO is het professionele symfonieorkest van 

Gelderland met als standplaats Arnhem (Musis Sacrum) en onze Japan-tournee 
werd mogelijk gemaakt door de Japanse producent van onder andere twaron, Teijin 
Aramid, die in Nederland fabrieken heeft te Delfzijl en Emmen maar hoofdkantoor 
houdt te Arnhem. In HGO speelt mijn vrouw Jacinta contrabas en ik bastrombone.
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eindtijd van het concert. In de pauze legde ik de 
situatie uit aan Jacinta die spontaan beloofde na het 
concert met mij terug te gaan naar Parking B3. Het 
extra lange concert werd nog langer door het ap-
plaus van zeker een kwartier door de uitverkochte 
zaal (met 2.006 stoelen). Geweldig allemaal, maar 
deze keer viel het me toch wat lang. In plaats van 
in de bus te stappen naar ons eigen Tokyo Dome 
Hotel, haastten we ons naar de parkeergarage van 
de concurrentie. We zouden wel met de metro terug-
gaan naar onze kamer.

De route naar de parkeerkelder kende ik inmid-
dels. De liftdeur ging weer open en warempel, daar 
stond de glimmende SM van de foto, met daarvoor 
een al even glimmende eigenaar. Als je in Tokio zo’n 
zeldzame Franse automobiel bezit, dan ben je on-
getwijfeld minstens zo ernstig met het Citroën-virus 
besmet als men dat in Europa kan zijn. En dat bleek 
dan ook!

Shunsuke Akagi (spreek uit: Sjoenske Akkagý) 
bleek een echte liefhebber. Deze in Noordwest-Tokio 
wonende tekstschrijver van het Japanse tv-journaal 
showde trots zijn carburateur uit ‘73 van binnen en 
van buiten. Terwijl Jacinta de fotoreportage ver-
zorgde, vielen mij enkele niet-originele details op. 

Onder de motorkap de langer dan originele, rode 
luchtslang en extra typeplaatjes met Japanse karak-
ters. Deze Amerikaanse importwagen met Franse 
glazen neus had twee extra gele ogen en de kente-
kenplaat hing onder de voorbumper. Ze had in de 
voorschermen niet-Amerikaanse (Japanse?) cligno-
teurs, een DS-rechterbuitenspiegel (wettelijk ver-
plicht in Japan, terwijl de namaak-SM-spiegelbeeld-
spiegels in Japan onbetaalbaar zijn). Verder sprong 
het nagenoeg nieuwe bekledingsleer van het meu-
bilair in het oog en enkele dashboardgadgets zoals 
een digitale toerenteller en de iPod. Maar het meest 
vielen mij alle overeenkomsten met mijn SM op, 
hier op 10.000 kilometer van Nederland!

We wisselden enthousiast gegevens uit terwijl door 
de luidsprekers van de parking een harde Japanse 
vrouwenstem onafgebroken kakelde, zeer vermoei-
end als je elkaar al niet echt gemakkelijk verstaat. 
Als toetje op deze spontane ontmoeting werden we 
in dit exemplaar van de 139 Japanse SM’s naar ons 
hotel gebracht. Niks metro, maar het vertrouwde, 
roffelende geluid van dit gezonde Alfiéri-blok. Niks 
zittingverwarming van de ondergrondse, maar in 
het lichte regenbuitje licht beslaande zijruiten, en 
in de neus diezelfde benzinereminiscentie gelar-
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deerd met een tikkeltje uitlaatparfum. Heerlijk! Een 
rit van een half uur, in een uitstekend verende en 
optrekkende SM, dwars door het centrum van To-
kio, onder andere langs het keizerlijk paleis! Formi-
dable!

Dit was nog maar ons eerste concert. Zouden we in 
elke Japanse zaal worden opgewacht door een SM? 
Helaas, die dwaze gedachte kwam niet uit. Maar 
Shunsuke, bedankt. Je hebt de eer van de Japanse 
club hooggehouden. Dit ritje zal ik nooit vergeten. 

Naschrift
Inmiddels heb ik een uitgebreide mailwisseling met 
Shunsuke achter de rug. Hij riep mijn hulp in bij de 
zoektocht naar in Japan onvindbare, maar ook in 
Europa zeer zeldzame lichtmetallic velgen voor een 
BMW 2002 Turbo van één van zijn klassiekervrien-
den. Mijn inspanningen zijn beloond, ik vond ze 

via-via op de Engelse eBay en waarachtig, hij heeft 
er met een goed bod op het laatste moment de hand 
op weten te leggen.

Verder heb ik hem enkele Nederlandse Citroën-
tijdschriften gestuurd waaronder een uitgave van 
SublieM. Van hem ontving ik een prachtige afleve-
ring van het Japanse Car Magazine van januari 2003, 
een SM-special met schitterend Japans fotomateriaal 
op pagina’s 14 tot en met 57, met een getekende SM 
in een sneeuwlandschap op de omslag. Hierover 
wellicht later meer.

Zie als illustratie bij mijn verhaal ook Shunsuke’s 
blog: http://redwood98765.cocolog-nlfty.com/
blog/ (onder andere 2009/3/6, 2009/4/21, 
2009/5/11). Op zijn homepage enkele links naar 
Japanse Citroën-sites, waaronder die van de SM 
Club du Japon, de moeite waard voor SM-foto’s in 
een Japanse setting.
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