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Evenementen

2011
eind augustus   Barbecue bij Van der Laan Abbenes

2 oktober  Najaarsmeeting: toerrit door Duitsland

Meer en actuele informatie over meetings leest u op de website (www.citroensmclub.nl).

Voor de hulp bij de organisatie doet het bestuur permanent een beroep op vrijwilligers. Wilt u een steen-
tje bijdragen, neem dan contact op met een van de leden van het bestuur (zie colofon) of stuur een mail 
naar info@citroensmclub.nl.



Van de voorzitter

Beste clublid,

Hoe gaat het met je en met het rijden van fijne 
SM-kilometers, die ik je 
toewenste in mijn vo-
rige voorwoord? Ik ben 
net terug uit Venetië, 
waar met Pinksteren 
het internationale eve-
nement plaatshad. He-
laas koppeling-panne 
op de thuisreis; mijn 
SM kost me dit jaar 
veel, maar levert tot nu 
weinig plezier op… Ik 
hoop op betere tijden.

Dat evenement was 
trouwens buitenge-

woon geslaagd; zie de impressies in het YouTube-
filmpje waarnaar je op de clubsite een link ziet. 
Een grote opkomst (zo’n zestig SM’s) uit veel 
Europese landen met Lars Frykholm uit Zweden 
als deelnemer met de meeste kilometers heen-en-
weer, een leuke Nederlandse groep, een uitste-
kende sfeer, een goed programma; en het bezoek 
aan Venetië op zaterdagmiddag was uiteraard een 
highlight want al ben je nooit met minder dan vele 
duizenden anderen op het San Marco-plein en in 
het Palazzo Ducale, het blijft buitengewoon. Vol-
gend jaar in Keulen; kom ook!

Nu even terug in de tijd naar CitroMobile; wat 
was dat bijzonder, in die nieuwe locatie. Ik sprak 
veel van onze leden, leuk hoor! Er zijn gedurende 
die twee dagen door de jonge designers, onder 
toezicht van Robert Opron, mooie designs gecre-
eerd; eerdaags op de clubsite te zien en aan te 
schaffen. Een ideaal cadeau voor een Citroën-
liefhebber.

Daarna was er eind mei een barbecue in Den 
Bosch met toerrit in die regio; perfect geregeld 
door Robin en Bas. Goede opkomst en Nard en 
Cyril waren erbij op de uitnodiging aan de gara-

gisten; fijn dat ze aan onze SM’s hun knowhow en 
ervaring gunnen.

Volgende evenementen: eind juni 2011 Den 
Helder, barbecue in augustus, en in oktober een 
gezamenlijke rit in Duitsland op - volgens mij een 
wens van heel wat leden - een Autobahn zonder 
snelheidslimiet; zie de clubsite en kom plezier 
maken met je clubgenoten. Genoeg leuke dingen 
in het verschiet!

Dan aangaande onze club. Roland en ik treden 
in de aanstaande ALV (maart 2012) af als bestuurs-
lid, na vele jaren trouwe dienst. Het bestuur be-
hoeft daarom versterking. Portefeuilles en werk-
zaamheden in onderling overleg. Het bestuur is 
uitermate content met de frisse inzet van Robin 
Visser; maar hoe actief die ook is (zeer!), Egbert 
en Robin en Peter Derks behoeven er mensen bij! 
Mijn oproepen en pogingen tot de benodigde 
versterking bleven zonder resultaat. Dat vind ik 
uitermate jammer. Of misschien vinden de leden 
dat eigenlijk helemaal niet jammer; want dan 
zouden er naast Robin wel mensen opstaan die 
een paar uurtjes per maand wat voor de club wil-
len doen.

Tijdens de laatste ALV bracht dat een lid tot de 
suggestie dat ik de clubleden zou voorleggen dat 
we tijdens de ALV in 2012 de vereniging opheffen, 
als niemand van de leden tot dat moment heeft 
laten blijken er energie in te willen steken. Dat 
vind ik drastisch.

Er moet wat gebeuren, zoveel is zeker. Het be-
stuur beraadt zich daarover; ik kom daarop bij je 
terug.

Groet, 

Peter Snoeker
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april t/m juni

SM in de pers (1)

In de voorlaatste CitroExpert (nummer 87 van 
mei/juni 2011) stond een uitgebreid interview 
met Jean Nicolas, een van de ontwerpers uit het 
team van Robert Opron die betrokken was bij het 
ontwerp van de Citroën SM. Naast enkele unieke 
foto’s een interessant relaas van deze Fransman 
die op subtiele wijze zijn aandeel in het ontwerp 
van de SM aangeeft.

Het nummer ligt niet meer in de winkel maar is 
eventueel te bestellen via de website van CitroEx-
pert (www.citroexpert.nl). Met dank aan Wouter 
Jansen voor het beschikbaar stellen van de bij-
gaande foto’s.

Ingekort lichter SM-prototype  
dat werd afgewezen en vernietigd

Blik in het binnenwerk van de allereerste 
voorserie-carrosserie die pas bij  
Chausson was gebouwd
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FEHAC-enquête

De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- 
en Motorfiets Clubs) is de landelijke belangen-
behartiger van de eigenaren en houders van 
klassieke voertuigen. Naast deze belangenbe-
hartiging stelt de FEHAC zich ook tot doel om 
het vakmanschap binnen de automotive branche 
voor met name klassieke voertuigen te behou-
den. Het gaat er bijvoorbeeld om aankomende 
vaklieden inzicht te verschaffen in oude ambach-
ten, zoals smeden of toepassen van nieuwe 
technieken als laser-snijden bij het vervaardigen 
van niet meer verkrijgbare onderdelen.

De huidige monteurs worden immers veelal 
niet meer opgeleid met zaken als het afstellen 
van contactpuntjes of carburateurs. Of het stel-
len van de kleppen, het afstellen van de ontste-
king, het doorsmeren van bewegende delen of 
een complete motor- of versnellingsbak revisie. 
Om daar een goed beeld van te krijgen heeft de 
FEHAC al enquêtes gehouden onder de onaf-
hankelijke autobedrijven, die zijn aangesloten 
bij de BOVAG en de restauratie- en bekledings-
bedrijven, die zijn aangesloten bij de FOCWA. 
Daardoor heeft de FEHAC een goed beeld ge-
kregen wat de bedrijven, die actief zijn in de 
sector van klassieke voertuigen, aan wensen 
hebben ten aanzien van bijvoorbeeld opleidin-
gen voor monteurs, die in staat zijn om aan 
klassieke voertuigen te werken.

In samenwerking met de FIVA, de internatio-
nale organisatie voor de belangenbehartiging 
van klassieke voertuigen, heeft de FEHAC nu 
ook een enquête samengesteld, die inzicht kan 
geven wat voor problemen de eigenaren zelf 
tegenkomen bij de reparatie en/of restauratie 
van hun klassieke voertuig. Het betreft vragen 

over reparaties en/of restauratie, ondersteu-
ning tijdens de restauratie, vragen in het geval 
de reparatie en/of restauratie zelf is uitgevoerd 
en vragen over het onderhoud van het klas-
sieke voertuig. Aan de hand van de uitslag van 
de enquête kan de FEHAC actie ondernemen 
binnen de branche van bedrijven, die actief zijn 
met klassieke voertuigen.

Onder klassieke voertuigen worden voertuigen 
van 25 jaar en ouder verstaan. Dit kunnen zijn: 
personenauto’s, bestel- of vrachtauto’s, brom-
fietsen, scooters, motoren, en tractoren. Eige-
naren van deze voertuigen worden van harte 
uitgenodigd om de enquête in te vullen.

De enquête is te vinden op de website:
www.fehac.eu. Bent u eigenaar van een klassiek 
voertuig, dan kunt u via deze website de en-
quête invullen tot uiterlijk 1 oktober a.s. Ieder-
een, die de enquête heeft ingevuld, krijgt de 
uitslag toegestuurd.
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april t/m juni

SM in de pers (2)

In het magazine Autovisie van 26 mei 2011 (nummer 11) stond een uitgebreid 
artikel over Robert Opron, gemaakt tijdens zijn verblijf in Nederland voor 
CitroMobile. In het artikel wordt uitgebreid stilgestaan bij zijn betrokkenheid 
bij Citroën, het ontwerp van de SM en zijn hedendaagse visie op de automo-
biele wereld. Naast het bijzonder interessante artikel zijn de fraaie en tevens 
unieke foto’s de moeite van het bekijken waard.

Concorso D’Eleganza Villa d’Este

Elk jaar wordt er een concours de elegance geor-
ganiseerd in Villa d’Este (Italië) waar vele bijzon-
dere klassieke, nieuwe en concept auto’s te zien 
zijn. Dit jaar ook een SM, de enige Nederlandse 
Opéra - voor de gelegenheid voorzien van het 
originele Spaanse kenteken van destijds. De SM 
Opéra was ingedeeld in een categorie met een Alfa 
Romeo 2000 Praho Touring (uniek exemplaar), een 
BMW 2000CS Karmann (serieproduct), een Glas 

V8 Frua (waarschijnlijk ook een uniek exemplaar) 
en een DAF 55 Siluro Michelotti (een klassieke 
concept auto). Uiteindelijk won de BMW in deze 
categorie en daarover was nog wel wat te doen. 
Velen vonden dat de DAF of de SM Opéra had 
moeten winnen, vooral op basis van de uniciteit 
van deze auto’s. Maar BMW is een van de grote 
sponsors van het evenement, en er werd gefluis-
terd dat… Nou ja, u kunt het zelf wel raden.
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Het bestuur had het plan bedacht dat daar he-
dendaagse silhouetten en details konden worden 
ontworpen en getekend van hoe Oprons Citroën-
creaties (SM, DS derde neus, GS en CX) er vandaag 
de dag uit zouden zien, in hedendaags vormge-
vingsidioom, met spinoffs naar l’ avenir de Citroën.

Op voorstel van Opron nodigden we een aantal 
jonge ontwerp-enthousiastelingen/designstuden-
ten uit, met professor Grondelle, hoogleraar aan 
de TU Delft (fac. Industrieel Ontwerp), die ter 
plekke in wisselende teams en onder Oprons 
leiding gedurende die twee dagen moderne sil-
houetten zouden gaan tekenen, eerst op papier, 
en zodra de designs definitief waren op grote 
canvasdoeken met daarop zijaanzichten van de 
SM 2011, DS 2011, CX 2011 en GS 2011. Dat live 
voor de ogen van het publiek.

De vier Opron-Citroëns werden ter inspiratie in 
een speciaal daartoe ingerichte hal opgesteld, 
tezamen met een C6 met daaronder op de vloer 
een DS-reflectiefoto (vijf jaar geleden de Citroën 
Nederland-advertentie en een vijf jaar oude pre-
lude op de gedachte van de designstudio: hoe zou 
zo’n icoonauto er vandaag de dag qua ontwerp 
uit zien). Verder natuurlijk grote tekentafels, met 
uitzicht op de klassieke Citroëns.

Peter Snoeker begeleidde Opron en zorgde voor 
de vertaling waar de wederzijdse communicatie 
te kort zou schieten tussen Opron en de studenten. 

CitroMobile 2011
Twee andere jonge 
ontwerpers ontvangen 
Opron’s feedback

Bij onze clubstand waren de door ons erelid Peter 
Pijlman geschreven prachtige boeken over de SM 
en Opron te koop, zodat velen hun pas aange-
schafte exemplaar ter plekke door Opron lieten 
signeren. 

Na de opening van CitroMobile gingen de teams 
van ontwerpers zelf aan het werk en Opron keek 
en adviseerde en ‘jureerde’. Na het eindoordeel 

Dit jaar werd CitroMobile voor het 
eerst gehouden op het voormalige 
Floriade-terrein bij Vijfhuizen in 
Noord-Holland. Hoewel het glazen dak 
in combinatie met het schitterende 
weer zorgde voor tropische 
temperaturen binnen, bleek de editie 
van 2011 een groot succes

Door Dick Bolt, Peter Snoeker & 
Roland van der Spek
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Kunst & Design

van Opron, aan het einde van elke dag, werd het 
definitieve ontwerp op het grote canvasdoek 
aangebracht. De SM-doeken kunt u binnenkort 
op de clubsite bewonderen, en mocht u geïnteres-
seerd zijn in het bezit te komen van een van die 
doeken dan kan men daar op bieden. Op die ma-
nier kan onze club uit de kosten komen voor de 
gehele organisatie; de andere doeken gaan of naar 

de bewuste club, aangenomen dat die daarvoor 
de kostprijs wil betalen, of worden eveneens per 
opbod verkocht.

Al met al een zeer speciale gebeurtenis; ook 
vanwege Oprons leeftijd zal zich dit waarschijn-
lijk niet herhalen. Niet alleen gaf onze club een 
opzienbarend visitekaartje af, maar onze prach-
tige Diva’s worden er alleen maar geliefder door.
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Op het parkeerterrein ’s ochtends: originele SM 

te koop, niet goedkoop. De Expo-gebouwen van 

de nieuwe CitroMobile-locatie op de achtergrond

Ontwerpatelier onder

leiding van Opron, onze 

voorzitter ook in beeld

Student vraagt naar 
Citroëns voormalige 
ontwerpprincipes

Mooie witte ook te koop

Een nieuw SM-ontwerp, tekening met tekenaar
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Peter Snoeker vertaalt

De stand van een SM-specialist (Citrosars)

De clubstand op de
vroege zaterdagmiddag

CitroMobile 2011 Kunst & Design

Citroën-filosofie: de voorwielen vrij drukt de kracht van de voorwielaandrijving uit, de achterwielen half bedekt, suggereert het passieve meerollen

Dit is mooi: Opron legt 

schetsend uit, terug bij 

zijn oude métier

Peter van Kouteren heeft (weer) 
veel bekijks met zijn motor

SublieM 65 - Juli 2011  13



MOBILISATIE + ACTIVATIE + ORGANISATIE

DOUWE G.
BLANKSMA
coo:perations

+31(0) 655 165 003
douwe@cooperations.nl

Empelsedijk 17
5235 AD  OUD EMPEL

STILSTAND KAN
UITEINDELIJK
ALLEEN MAAR

RESULTEREN IN
VOORUITGANG

214x132_Douwe Blanksma  22-01-10  11:07  Pagina 1

Uw buitendienst effi ciënt inzetten
• Meest gebruikte mobiele applicatie

• Honderden implementaties

• Volledig confi gureerbaar

• Snel, betrouwbaar en schaalbaar

Voor meer informatie: 

T: +31(0)418 572 800

I: www.tensing.com

E: info@tensing.com
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Uit de kunst!

SM in de kunst

Nieuwe lijnen worden over het origineel getrokken

De lineaal erbij, heren?

De heren van Doro, ook 
met SM-onderdelen

Hier wordt gewerkt aan 
de SM van de toekomst

CitroMobile 2011 Kunst & Design
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HEt VERHAAl VAN 
DE oVERgANg VAN 

EEN wElBEKENDE SM
In deze serie beschrijft Robin de aanschaf van 

een van zijn SM’s en de restauratie ervan

Door Robin Visser
Foto’s van Ingmar timmer
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Het verhaal begon op een zonnige middag in het 
voorjaar van 2010 met een post op het Citroënfo-
rum. Joris Bogaard schreef het volgende bericht 
op het Citroënforum: Te koop: Vanwege een aan-
staande emigratie ga ik afscheid nemen van mijn 
Citroën SM, bouwjaar 1972, chassisnummer 
00SB7048, kilometerstand 140.000, motor Mase-
rati V6 carburateur, kleur Brun Scarabee, trans-
missie handgeschakeld 5 versnellingen, okerkleu-
rige stoffen bekleding, airco, getint glas, apk tot 
1-1-2011.

Historie en onderhoud
Eerste eigenaar was Roger Imbrun in Marseille, 
die de SM op 4 april 1972 heeft gekocht. Ik heb 
nog het originele Certificat d’Immatriculation. De 
auto is vervolgens altijd door de Citroën-vestiging 
in Marseille onderhouden. Na het overlijden van 
de eigenaar in 2003 is de auto via Jaap van de 
Broek aan mij (Paul Paymans, red.) verkocht, de 
kilometerstand toen was bijna 110.000 km. Bij 
aanschaf is er veel vernieuwd: rvs dorpels, rvs 
uitlaat, airco omgebouwd en gereviseerd, nieuw 
stoffen interieur, volledige tectylbeurt, motorkap, 
kinnebak, en zijkant opnieuw gespoten, alle deur- 

en kofferrubbers vernieuwd, startblokkering in-
gebouwd en alles wat niet goed werkte, is ver-
vangen of gerepareerd.

Op 1 maart 2004 heb ik de auto in gebruik ge-
nomen. Tot vandaag heb ik er ruim 30.000 kilo-
meter mee gereden, meest lange ritten. In de 
tussentijd zijn naast het reguliere onderhoud (elke 
5.000 km) de volgende zaken gedaan: in 2004 
nieuwe banden en achterveerbollen, elektronische 
ontsteking (Rootselaar), elektronische spannings-
regelaar, voorremblokken vervangen, lekzakken 
achter vervangen, kachelkraan vervangen.

In 2006: complete motorrevisie (preventief) 
uitgevoerd door Jaap van de Broek, inclusief de 
bekende modificaties (oliepompasje, stalen klep-
pen, nieuwe kettingen en spanners).

In 2008: nieuwe voorveerbollen, nieuwe accu. 
Afgezien van de bekende kleine plekjes (motor-
kapvoorrand, koplamphuis, C-stijl) is de auto 
roestvrij. En op wat gebruikssporen na (nog uit 
Marseille) ziet de SM er ook van buiten strak uit. 
Omdat een gedeelte van de auto nog de eerste lak 
heeft, zou zij wel eens helemaal goed moeten 
worden overgespoten. De prijs van deze technisch 
uitstekende en heerlijk rijdende SM is … euro. 
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Alleen voor een liefhebber, en inclusief: instruc-
tieboekje, alle documentatie, werkplaatshandboe-
ken en onderdelenboeken, alsmede de reserveon-
derdelen, die ik heb liggen, zoals reserve frontra-
men en lampglaasjes.

Contact
Dit verhaal op het forum leek me in ieder geval 
de moeite van een mailtje waard. Ik tikte een 
bericht aan Paul en ging weer wat minder dich-
terlijke proza schrijven, zo van ‘wij gelasten u dit 
en dat te doen en anders hel en verdoemenis’. Ach 
ja, iedereen moet doen waar die goed in is, zal ik 
maar zeggen. Een paar minuten later dacht ik, 
laat ik ‘ns even Yuri bellen of ie wat van de auto 
weet: ‘Ha meneer Visser, jouw telefoontje had ik 
al verwacht’. Nou, het zou inderdaad een fijn 
rijdende auto zijn en gezien de stand van zaken 
en de hoogte van de op handen zijnde kosten van 
het plaatwerk aan het restauratieproject, was het 
in ieder geval de moeite waard te gaan kijken. 
Dus toen heb ik het nummer gebeld, dat in eerste 
instantie nog in de advertentie stond: ‘Ja, hallo. 
Ik ben net een mailtje aan het terugsturen’. Er 
bleken wat wederzijdse contacten te zijn en toen 
was het ijs gebroken. Ik had een afspraak te gaan 
kijken met de twee wederzijdse bekenden en mijn 
vriendje plaatwerker.

Eén van de interessantste vragen voor mij was 
of de SM van Paul okergeel tapijt in goede staat 
op de bodem heeft liggen. Ik had namelijk al ‘ns 
twee sets oude leren interieurs bij D’Oro gespot. 
De stoelen waren namelijk van okergele DS-stof 
en ik wil altijd graag leren bekleding in auto’s. En 
het moet dan wel in de originele kleurencombi 
zijn. Vanwege de ervaring met mijn restauratie-
project had ik geen zin in een heel nieuw interieur. 
Op het hielstuk na bij de pedalen, bleek de tapijt-
set oké te zijn en in de kleur passend bij het leer 
dat bij David stond. En dan heb ik een SM met 
origineel leer, dacht ik.

Brun Scarabée was niet mijn favoriete kleur. Wel 
echt seventies. Bij Wheeler Dealers hadden de heren 
Mike en Ed eens een Porsche 928 in dezelfde kleur 
onder handen. Toch wel leuk. Met Paul was in 
één van de eerste gesprekken al aan de orde ge-
komen dat Vert des Tropiques een erg mooie SM-
kleur is. Voor Paul een in meerdere opzichten 
warme herinnering. Maar daar moest de auto echt 
ver voor uit elkaar. Het scheelt ongeveer een 
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dikke week werk voor iemand die de weg kent. 
En dan is het een simpele rekensom.

Grappig eigenlijk dat ik bij het voorgaande de 
auto zelf nog niet had gezien. Wel een valkuiltje 
van me. Te snel, te bezig met de volgende stappen. 
Toch hielp het me wel bij het maken van de in-
schatting of deze SM kopen, terwijl ik eigenlijk al 
was voorzien, wel zo’n goed idee zou zijn. Tot 
aan de afspraak heb ik nog een paar keer contact 
gehad met Paul. Wat mij betreft verliep dat uiter-
mate leuk. Ik hoop dat het voor Paul ook zo was.

De auto moest, zoals in de advertentie omschre-
ven, bij een echte liefhebber terechtkomen, die 
goed voor de auto zou zorgen. Ik vond het zoals 
gezegd de moeite waard op onderzoek uit te gaan. 
En Paul stuurde me toen het volgende: ‘Hallo 
Robin, ik weet niet of ik de afspraak al bevestigd 
had, dus bij dezen. Jij komt dinsdag a.s. (9 maart) 
rond 16.30 uur de SM bekijken en rijden. Wel 
rustig aan, want de auto komt dan uit de winter-
slaap; ze heeft paar maanden niet gereden. Ik zorg 
er natuurlijk voor dat alle sapjes erin zitten. De 
heren … en … komen ook om je advies te geven. 
Samen hapje eten daarna is prima. Ik stel voor: 
als je de SM koopt trakteer ik, als je niet koopt 
trakteer jij. Akkoord? Groet, Paul’

Kijken
Nou, zo ging het dus. We werden leuk ontvangen 
door Paul, z’n vrouw en zoon Tim. Tim wilde even 
kijken wat voor vlees z’n vader in de kuip had. 
Want tja, er waren toch veel gezamenlijke herin-
neringen met de SM. Het kwam voor Tim te vroeg 
om de SM over te nemen. Onderwijl een lekker 
biertje vertelde Pauls vrouw nog dat ze het wel 
erg jammer vond dat de SM wegging. Eigenlijk 
moest de auto beter blijven. Ik heb toen plechtig 
beloofd goed voor de auto te zullen zorgen als 
het tot een deal zou komen.

‘�De�auto�moest,�zoals�in�de�
advertentie�omschreven,�
bij�een�echte�liefhebber�
terechtkomen,�die�goed�
voor�de�auto�zou�zorgen’
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En toen naar buiten. Eerst even gekeken, met 
name onderop de plaatdelen. Uit de aanduiding 
in de advertentie dat de auto geen roest zou heb-
ben, blijkt dat Paul en ik daar andere gedachten 
over hebben. Op alle onderkanten van de plaat-
delen bobbelde de lak. En in ieder geval op drie 
plaatsen moest er worden gelast. Dat drukte de 
pret wel. Ik had er al zo mijn bekomst van gehad, 
van de roest. Toch maar even proefrijden.

Ik dacht, we zijn er nu toch, SM-rijden is altijd 
een feest en op de roest na was alles oké, en 
vooral erg leuk met elkaar. Wim, mijn vriendje 
met verstand van plaatwerken was ook mee en 
nam plaats op de achterbank. Paul in eerste in-
stantie achter het stuur. Hij zou de auto wel even 
naar buiten de bebouwde kom rijden en dan kon 
ik even proberen. Onderweg met een noodgang 
over de drempels heen met Paul breed grijnzend 
en pochend over de drempelcapaciteiten van de 
SM. En toen buiten de kom. Snel wisselen en toen 
voor de derde keer heerlijk SM gereden.

Onderweg maakte Paul me er nog fijntjes op 
attent dat een SM is gemaakt om gas te geven. 
Mijn antwoord was dat de motor en de bak eerste 
maar eens goed door en door warm moesten zijn. 
Na een tijdje de snelweg op, even gespiegeld en 
gelijk naar links en terugschakelend naar 4 om op 
snelheid te komen voor ‘op links’. Na de rit zei 
Paul: ‘Ik was even bang dat je geen waardige SM-
rijder zou zijn. Maar je hebt je inderdaad goed 
gerevancheerd’. Ik zei: ‘Haha, Paul, eerst goed 
warm rijden en dan pas trappen… goed doortrap-
pen!’.

Vervolgens naar het plaatselijke eetcafé. Onder-
weg flink in de slag met Wim, mijn plaatwerk-
vriendje. Er kwam een globale inschatting. 
Daarop nam ik het besluit dat het ‘m niet zou 
worden. Vervolgens leuk met z’n vijven, gegeten 
met het clubje, … en … , Wim, Paul en ik. Mooi 
gekeuveld over de club en meer, terwijl er twee 
lekkere flesjes Italiaans druivensap doorheen 
gingen en dat nog los van het bier voor één van 
de heren … en Wim.

Afronding
Toen alles op was en het op zijn einde liep, heb ik 
me tactisch teruggetrokken naar het toilet. Mijn 
verlies had ik geslikt en ik heb afgerekend. Na-
tuurlijk moest ik zelf het slechte nieuws brengen 
en dus vroeg ik de ober even weg te blijven bij de 

tafel, zodat het betalen van de rekening nog even 
bleef hangen. Ik kwam terug aan de tafel en zei: 
‘Paul, zullen we ons even afzonderen?’ Dat deden 
we met een lekker drankje en toen vertelde ik met 
grote stelligheid, dat ik zou afzien van de koop. 
Altijd eerst het slechte nieuws en dan pas de uit-
leg. Toen heb ik het rekensommetje voorgehouden 
voor met leer bekleden, plaatwerken en spuiten. 
Maar Paul gunde me de auto. Toen was er nog 
even praat over de losse onderdelen, toch leuk, 
onder meer een set koplampenglas. En zo kwa-
men we toch tot elkaar. En er was nog een punt… 
Ik moest even de ontvangst van wat declaraties 
afwachten. Ik had net vlak achter elkaar de af-
dracht van twee jaar inkomstenbelasting achter 
de rug waarvan ik aan het bijkomen was.

Toen de betaling binnen was bij Paul een maand 
later, belde hij me op. Ik zat in een teambuil-
dingsessie. Paul zei me dat ik me met betere 
dingen kon bezig houden die dag. En zo is het 
gekomen, dat de SM van Paul een nieuw begin 
kreeg en ik ook, maar nu met een heel veel be-
tere start. Want de auto rijdt, zoals een SM hoort 
te rijden, om met de woorden van een van de 
heren … te spreken. Het was mooi weer en in een 
mooie avondzon reed ik van Bussum naar Den 
Bosch op de linkerweghelft van de A2 met de 
gang er goed in. Wat kan het leven soms eenvou-
dig mooi zijn. 

Dit is een bewerking van de forumberichten over de 
aankoop van de SM van Paul. Wordt vervolgd met 
verdere verhalen over deze bijzonder fijne SM.
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Belevenissen met  de groene SM
In vervolg op het verhaal 
over de aanschaf van Pauls 
SM, vliegen we wat verder in 
de tijd vooruit met dit 
verhaal: een weekendje 
Picardie met Eveline

Door Robin Visser

Toen ik de auto van Paul kocht, zei ie 
me dat hij de auto later zou terugkopen 
van me, zodra ik er 100.000 kilometer 
mee zou hebben gereden. Mijn andere 
restauratieproject zou dan inmiddels 
wel klaar zijn en Paul en Marianne 
zouden dan, inmiddels jaren verder, 
waarschijnlijk wel weer terug naar Ne-
derland willen. Ik hoop voor Paul, dat 
het buitenland er nog van gaat komen 
binnen die 100.000 km. Het schiet na-
melijk op.

Niet alleen is de SM noodzakelijker-
wijs veel ingezet voor dagelijks gebruik, 
ook worden er veel plezierkilometers 
mee gemaakt. Dat laatste, dat deel ik 
graag met de SublieM- en forumlezers. 
Hierna volgen wat belevenissen met 
mijn vriendinnetje Eveline in de Picar-
die. We gaan iets van tien jaar terug met 
elkaar van het roeien, zij sturen, ik coa-
chen. We delen dat we uithuilen bij el-
kaar als de liefdes over zijn. Is geen 
lopende band werk trouwens.

Eveline is groot geworden met kunst. Toevallig 
en gelukkig vind ik cultuur opsnuiven ook meer 
dan oké. Jaarlijks rijden we de Hots Knotsrit, de 
plaatselijke carnavalspuzzeltocht. Volgens Eveline 
was het de bedoeling dat ik wel een beetje een 
leuke kar zou aanleveren. Destijds was de liefde net 
over en haar ex zou ook meedoen. En er moest ken-

nelijk een beetje indruk worden gemaakt. Ik vroeg 
of m’n Volvo ermee door kon gaan. Dat was het 
geval. Maar eerst moest de auto wel onder handen 
worden genomen door de dochter van Eveline. En 
dus helemaal onder geplakt met allerlei carnavals-
attributen. De laatste keer met de SM heb ik de 
voorwaarde gesteld dat er alleen op de ramen mocht 
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Belevenissen met  de groene SM
worden geplakt. Het mocht de pret niet drukken. 
De dames vonden alles best, als ze er maar bij waren 
bij de Hots Knots.

Een tijdje terug kreeg Eveline van het bedrijf 
waarvoor ze werkt een hotelbon voor een week-
endje weg. De Ardennen, dat was wel een plan. 
Eveline mailde me wat mogelijkheden. Er zat ook 
wat bij in Noord-Frankrijk, aan de kust, met ook 
een golfbaan in de buurt. Dat leek ons wel wat. Van 
ballen slaan is het trouwens niet gekomen. De buurt 
verkennen, dat is wat het werd. Want hoe leuk rijden 
in deze bijzondere auto ook is, een weekendje weg 
met charmant gezelschap kan niet slechts bestaan 
uit over de straat boenderen. Het gaat om alles wat 
wordt bezocht en niet om het rijden op zich. Het is 
natuurlijk wel fijn als dat van a naar b gaan een 
beetje chique gebeurt.

Op de weg heen waren er een paar momentjes die 
ik jullie niet mag onthouden. We waren vlak voor 
Kortrijk even gestopt om uit te puffen van de file. 
Vanaf Tilburg tot aan de Kennedytunnel namelijk 
file, file en nog ‘ns file. Dus wij bij het pompstation 
weer op pad. Net voor het afrijden van de parkeer-
plaats stond een (nog niet?) setje studenten te liften. 
Het meisje wees naar de SM en slaakte zichtbaar de 
kreet ‘ohhhhhh’. Ik zeg tegen Eveline: ‘Wat zullen 
we doen, nemen we ze mee ?’ Ja dus. Ik denk, ik 
maak hun dag. Blijkbaar vinden ze de SM wel leuk 
en de spontane kreet beloon ik.

Het grappige was dat ze bij het uitslaken van de 
kreet van verbazing het kartonnen bordje hadden 
laten zakken. Ik zag dus effe niet waar ze heen 
wilden. Het was Parijs. Hoe kon het eigenlijk ook 
anders!?

We stonden op het punt twee kanten op te kunnen 
bij Kortrijk. De deal werd dat als Tommie de Naviga-
tie ons de andere kant op zou sturen, dat dan onze 
wegen zouden scheiden. Eén keer in de auto ging 
het meisje weer verder, ‘wat een gave kar’. Nou. 
Tommie stuurde ons inderdaad richting Oostende, 
maar met de kaart in de hand beloonde ik de goede 
woorden over de SM. Voor ons maakte het niet 
zoveel uit om ze mee te nemen tot Lille. En zo ge-

beurde het. Het werd het snelste stukje liften van 
de dag, kregen we nog te horen. Dat snapte ik wel. 
Hele stukken 160 gereden. Ergens bij het uitgaan 
van Lille scheiden onze wegen. Het moment hebben 
we even vastgelegd.

Mijn inschatting van de situatie: jongetje was 
geïnteresseerd in meisje en wilde haar veroveren. 
Hoe beter dan met een weekendje Parijs!? We vin-
gen op dat het een spontaan idee was, met de trein 
naar Breda en dan liften. Het moest natuurlijk wel 
low budget namelijk. Ik hoop een bijdrage te hebben 
geleverd aan een onvergetelijk weekend voor deze 
leukerds. Een weekend waarin wellicht een nieuwe 
liefde is ontstaan in Parijs. Het ga jullie goed!
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Tijdens de laatste ledenvergadering stelde Bas de 
vraag of er nog een ‘eigen’ evenement zou plaats-
vinden in 2011. Alle evenementen waaraan de club 
zou deelnemen, waren zojuist de revue gepasseerd. 
Een ‘eigen’ evenement was er tot dan toe niet ge-
pland. Ik pakte de vraag van Bas zo op, dat er een 
impliciete boodschap in zat verpakt. Het mooie is 
ook altijd dat als iemand een boodschap uitzendt, 
dat die dan eigenlijk ook altijd aanspreekbaar is om 
de consequentie daarvan te aanvaarden. Kortom, 
Bas was volgens mij wel bereid de handschoen op 
te pakken.

Zelf ben ik ook wel van het nemen van initia-
tieven in plaats van aan de zijlijn te roepen. Ik 
sprak tijdens de borrel Bas aan. Mijn inschatting 
bleek juist te zijn. Bas was bereid samen wat te 
organiseren. Ik zou beginnen een route te verzin-
nen en dan zou Bas het daarna verder uitschrijven 
en uitwerken. Mijn spontane idee was, dat als ik 
het toch voor het zeggen had, ik er een thuiswed-
strijd van zou maken. Ik had al wel een mooie 
route in gedachten waar ik ooit ‘ns verzeild 
raakte toen ik een enorme file tussen Deil en 
Gorinchem probeerde te vermijden. Dat heb ik 
moeten bekopen.

De route was prachtig. Helemaal langs de 
Linge. Dat vond een zwerm zondagsfietsers met 
volgwagen ook. Ze hadden geen haast. Ik viel 
van de regen in de drup. Ik bedacht me wel dat 
ik het weggetje maar moest onthouden. Mooi 
stukje voor een toerrit. Dus toen ik een ritje moest 
uitzetten, had ik de helft al. Het was niet zo moei-
lijk de andere helft van de route en het thema te 

Een verslag van de voorjaarsrit, langs 
vestingen, pittoreske plaatsjes en 
eindigend in een spetterende barbecue

Door Robin Visser
Foto’s van Bas en Robin

Vestingentoerrit
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verzinnen. Ooit had ik namelijk Woudrichem 
aangedaan met mijn toenmalige en, ik durf het 
haast niet te hopen, wellicht ook mijn toekom-
stige meisje. Nederland stond vol met files, we 
moesten ergens naartoe, hadden trek in een bor-
rel en Woudrichem was een logische pleister-
plaats. En als je dan Heusden neemt als start-
plaats en als eindpunt Den Bosch, zo dacht ik, 
dan heb je een vestingenroute. Tel erbij op dat de 
meest logisch route langs rivieren over dijken 
loopt, dan heb je de ingrediënten voor een mooie 
toerrit.

Bij het uitzetten van de route in de lentezon 
bleek de geplande dag ook vestingendag te zijn. 
Woudrichem zou dit jaar centraal staan. Hmm, 
het thema had ik in ieder geval goed bedacht. 
Maar Woudrichem inkomen, dat zou niet moge-
lijk zijn volgens de uitbater van het eetcafé dat ik 
al had gespot. De uitbater deed me de suggestie 
de route langs de noordkant van de Waal te laten 
gaan en om Woudrichem te laten voor wat het 
was. Het mooie was, en daar kwam ik bij het 
uitzetten pas achter, dat er een extra vesting op 
ons pad zou komen, Fort Vuren. Aan de overkant 
ook nog slot Loevestein. En dan door naar Go-
rinchem met ook de nodige vestingwerken. Het 
kon niet op in het kader van het thema.

Toch wel. Gorinchem bleek op de vestingendag 
een onneembare vesting zijn. Dat had Bas uitge-
vonden. En dus ging de route recht omhoog van 
Vuren naar Arkel, dwars door de landerijen. De 
rest van de route bestond uit het volgen van de 
Linge met zo her en der nog wat vestingwerken, 
zoals bij Asperen. Na het verlaten van de Linge 
voerde de route door een stukje Betuwe en langs 
Neerijnen met haar idyllische gemeentehuisje. 
Dan naar Waardenburg en van daaruit kon het 
niet anders dan even een stukje snelweg te ne-
men. Met de SM bepaald geen straf. Het laatste 
deel van de route voerde door het buitengebied 
tussen Bruchem en Ammerzoden en langs Hedel. 
Bij deze laatste plaats de brug over en de weg 
vervolgen naar Den Bosch. Voor wie het nog weet, 
ooit was dit A2…

Op 21 mei 2011 was het zover. We begonnen 
met een lekker bakkie leut bij Brasserie Centraal 
op de Vismarkt van Heusden. Ik ben helemaal 
weg van Heusden. Het is dichtbij Den Bosch, mijn 
woonplaats. En het is een ideale plek om ongezien 
voor de Bossche incrowd eetafspraakjes te maken. 

Ideaal, zo is gebleken… Sympathiek aan Heusden 
is ook dat de komst van klassiekers wordt gesti-
muleerd. Deze auto’s mogen fout pakeren aan de 
kroegenkant van de Vismarkt.

Terug bij de 21ste mei. De Vismarkt was de ver-
zamelplaats. Best leuk, een setje SM’s hier opge-
lijnd. Het was nog vroeg. Er was voldoende 
parkeerplaats op de Vismarkt zelf. Toch typisch 
trouwens. Bas en ik hadden een plein een stukje 
verderop aangeduid als parkeerplaats. Alleen 
onze Belgische vrienden waren zo gezagsgetrouw 
om daar te parkeren. Na de koffie en ons ervan 
te hebben vergewist dat alle deelnemers er waren, 
zijn we gestart. Ik voorop om te zien of er geen 
belemmeringen zouden zijn. Bas, Jacqueline en 
kids aan de staart van het peloton als bezemwa-
gen.

Al bij het pontje van Brakel was het gebeurd 
met de volgorde. Bas stuurde namelijk als twee-
de de SM van het pontje af. Onderwijl had ik 
trouwens een leuke en tevoren gearrangeerde 
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ontmoeting met aanstaand clublid Ruben. Ruben 
was één van de deelnemers aan de designstudio 
van Opron en eigenaar van een 71’er SM in de 
kleur Bleu Platine. Ruben is helemaal Opron-
adept. Ook eigenaar van een GS en een eerste 
serie Espace. Toen Bas van het pontje afstuurde, 
moesten mijn charmante navigatrice Eveline en 
ik snel afscheid nemen van Ruben, zijn vrouw en 
hun kinderen. Zij hebben nog even nagenoten 
van de klein stoet SM’s die nog voorbij kwam, 
hoorde ik later.

Wij moesten weer de kop overnemen. Bas 
stopte even. Dat was geen moeite. Daarna moest 
de Aiglon nog even worden geslecht. Dat was op 
het brede stuk bij de steenfabriek ook een fluitje 
van een cent. De route heb ik hiervoor al beschre-
ven en dus gelijk door naar de lunch. Prachtige 
locatie, beneden aan de dijk van de Linge een 
stukje voor Leerdam. Daar staat de Lingehoeve. 
Heerlijk in de zon relaxed zitten lunchen met 
twee kleine kopjes heerlijke soep en wat broodjes 
uit de mand. Uiteraard mijn gebruikelijke twee 
glaasjes wit voor ‘uit lunchen’ erbij en het leven 
was mooi.

Na zo ongeveer anderhalf uur vervolgden we 
onze weg over de uitgestippelde prachtige route. 
Het laatste stukje heb ik gelaten voor wat het was. 
Tijdens een korte stop, wachtende op onze Bel-
gische vrienden die we even kwijt waren, sprak 
ik Nard aan. Ik wilde alvast naar huis om nog 
wat dingen in gereedheid te brengen voor de 
borrel en de barbecue. Als ie zin had de optocht 
van 60 km/u even te laten voor wat die was, dan 
moest ie me volgen. En zo geschiedde. Het was 
druk op de A2. Ik reed eerst op kop. Op een ge-
geven ogenblik hadden we een stuk open weg 
voor ons. Ik stuurde naar de middenbaan en zei 
tegen Eveline bij het doortrekken ‘let op, zo direct 
zie je het verschil in vermogen tussen die van mij 
en die van Nard met mega squirt’. Zoef! Het 
leidde natuurlijk helemaal nergens toe. Nard wist 
niet waar ie moest zijn en dus moest ie me op de 
ring weer voor laten gaan. Maar indrukwekkend 
is het wel, het verschil in trekkracht.

De laatste etappe was bij mij thuis. Er haakten 
nog een hele zwik mensen aan die een gezellig 
samenzijn met eten en drinken wel zagen zitten, 
maar om uiteenlopende redenen de rit aan zich 
voorbij hebben laten gaan. De uitbreiding van het 
gezelschap was erg leuk. Het zorgde ook voor 

een mooi rijtje op de parkeerplaats onder de bo-
men, aan de overkant van mijn huisje. Wat ook 
goed uitpakte, was de uitnodiging aan Nard en 
Cyril. Onder het genot van een drankje zijn wat 
dingen besproken, zoals aandrijfassen en motor-
management. Wat betreft de aandrijfassen was 
het de vraag welke homokineten te nemen, de 
Chinezen of de Poolskies.

Ook leuk was het de auto van Niek te bewon-
deren. Hij heeft vrij nauwgezet de door hem 
uitgevoerde restauratie beschreven op het forum. 
Nadat Niek het al ‘ns zelf over zijn ‘sloper’ te 
hebben gehad, voelde ik me vrij hem even te sar-
ren. Er was een kleine imperfectie aan zijn SM. 
Er zat een deuk in de sierstrip op de motorkap. 
Niek en ik waren al in gesprek over wat onder-
delen. En zo is het gekomen dat we na het sarren 
bij mij de zolder op zijn gegaan en ik de onder-
delenkasten binnenstebuiten heb gekeerd. Onder 
al het stof en smeer vandaan kwam nog een mooie 
deukvrije sierstrip.

Wat mij betreft was het een geslaagde dag, met 
een zeer geslaagd einde. De barbecue was erg 
gezellig en volgens mij voor clubbegrippen goed 
bezocht. Opmerkelijk was dat het traditionele 
rollenpatroon vrij snel aan de oppervlakte kwam. 
De mannen gingen bier drinken, de vrouwen 
bekommerden zich erom het eten op tafel te krij-
gen.

Het was me een genoegen medeorganisator te 
zijn van de dag en iedereen bij mij thuis te hebben 
mogen ontvangen. Het paste allemaal maar net 
op het achterplaatsje. Zonder anderen tekort te 
willen doen, rest mij nog mijn grote waardering 
uit te spreken voor medeorganisatoren Bas en 
Jacqueline. En ik hoop dat alle deelnemers net zo 
hebben genoten als ik.

‘Als�ie�zin�had�de�optocht�
van�60�km/u�even�te�laten�

voor�wat�die�was,�dan�
moest�ie�me�volgen’
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google en Youtube als  Smikkelzone (851 filmpjes)
Voor deze rubriek selecteert de SublieM-redactie opmerkelijke foto’s en/of SMakelijke 
feiten of verhalen die zij tegenkomt op internet: van SM-fanatici voor SM-fanatici. want 
onze hobby is geen privilege voor Nederlanders, dat blijkt telkens weer op het web

Door Dick Bolt

Als ik pakweg vijf jaar geleden eens op YouTube 
zocht naar een filmpje met de Citroën SM in de 
hoofdrol vond ik er, althans in mijn herinnering, 
niet meer dan een stuk of vijf, misschien tien. De 
internetrevolutie is stilletjes door gaan woekeren, 
nu ook in ons voordeel en de vraag rijst waar dit 
eindigt. Want als ik nu Citroën SM intoets op Goo-
gle Chrome verschijnen er op mijn laptop in 0,12 
seconden 1.630.000 hits en op YouTube vind ik maar 
liefst 851 filmpjes, met het onderwerp onzer ver-
ering prominent in beeld.

Overigens is het wel belangrijk voor of na SM ook 
Citroën in te typen, anders krijg je iets anders te zien, 
probeer maar eens te zoeken op Japan en Citroën SM 
op YouTube. Dat is nog weer iets anders dan de 
olieverversende meisjes waar mijn vorige stuk mee 
eindigde. Door mijn plagiaat-Françaises ben ik wel 
op het spoor gezet van het kijken naar meer SM-
filmpjes. Doet u dat ook wel eens? Zouden al die 
filmpjes en foto’s op internet in de toekomst alle 
fraaie originele (pers)foto’s, degelijke boekwerken, 
jaren zeventig folders en latere clubbladen gewijd 
aan de SM overbodig maken? Ik geloof er geen fluit 

van, maar het is wel eens grappig om in deze rubriek 
de balans op te maken van wat je nu zoal ziet ver-
schijnen op Google en YouTube. Meteen bruikbaar 
als onderdeel van ons clubarchief, zonder de intentie 
te hebben om volledig te willen zijn. Daar gaan we. 

Fantasy garage
Allereerst die ruim anderhalf miljoen resultaten op 
Google. Dat is natuurlijk onbegonnen werk, daarom 
beperk ik me tot de eerste paar pagina’s met links 
en een enkele uitstap tot circa pagina 60, waar het 
wat minder interessant lijkt te worden. De allereer-
ste hit is de link naar onze club. Goed zo, blijkbaar 
zijn we in de praktijk en in de ogen van Google het 
eerste SM-aanspreekpunt in ons land! En terecht.

Als tweede verschijnen al twee YouTube-filmfrag-
menten, de allerbekendste Roadtest-beelden en 
Stapel op Auto’s, Huub Stapel op bezoek bij SMart 
1997. Die zult u allemaal wel kennen. Als derde en 
vierde de Nederlandse en Engelse Wikipedia, als 
vijfde de occasions op gaspedaal.nl. Ik som verder 
op: citroën-oldtimers.nl, autoblog.nl, infoweb.nl het 
citroën-forum en citroënsmaustralia. Hoewel de 
meeste van de genoemde sites echt wel hun best 
doen om een mooi verhaaltje te vertellen over de 
SM, valt op dat ze heel vaak precies hetzelfde be-
weren en niet verder komen dan een opsomming 
te geven van overbekende feiten en foto’s. Toch 
helpen al die sites wel mee om de basiskennis over 
en de bekendheid van ons Snoeverige Model door 
te geven aan de volgende generatie.

Op de tweede pagina meer YouTube en dan Jalop-
nik.com. Op de site met die merkwaardige naam, 
bijgenaamd Fantasy Garage, fungeerde onze Citroën 
SM als auto van de week in mei 2007. Hierop stond 
voorheen een stunning filmfragment van The Longest 
Yard, een car chase met Burt Reynolds, maar deze 
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wereldwijd gespot

google en Youtube als  Smikkelzone (851 filmpjes)
werd van het web gehaald vanwege de Paramount-
auteursrechten. Gelukkig is deze stuntfilm, waarin 
een SM wordt achtervolgd door drie politieauto’s, 
onder andere dwars door een park, wel op YouTube 
te vinden. Zonde van de SM, wat ziet die er op den 
duur gehavend uit en wat een klap als ze van de brug 
SMakt. Het gaat je door merg en been.

Ik som verder op, op pagina twee: auto.howstuff-
works.com, autozine.nl, vroom.be, de Franse Wiki-
pedia, een link naar de site van garage Wandel te 
Nieuwerkerk, op pagina drie onder andere naar de 
site van TopGear en, niet te missen, naar jaylenosga-
rage.com. Echt even kijken naar de filmbeelden van 
Leno in zijn SM en naar zijn interview met Jerry 
Hathaway. Of kent u die al lang?

Verder op de 21e pagina, op en.sevenloach.com, 
nog een aardig Duits filmpje, met Engelse nasyn-
chronisatie, met onder andere beelden van Volker 
Hammes, de Duitse SM-specialist. Eentje sloeg ik 
er over en dat is de Nederlandse SM-site van Ron 
Kerstens, gebouwd in 2004 en 2005 en sindsdien 
nauwelijks nog aangepast. Maar wel leuk, vooral 
de foto’s van de wrakken, hoezeer je dat ook aan 
het hart gaat. Citaat: Ook SM’s zijn stervende, gelukkig 
bestaat er reïncarnatie.

Vergadering Euro SM Club 
Laat ik het hierbij laten, u kunt het zelf tenslotte 
allemaal eindeloos opzoeken en bekijken. We sto-
men door naar YouTube. Ik doe even een greep uit 
de filmpjes die ik hier voor u heb bekeken: leuk is 
How to correctly start your freshly rebuilt Maserati V6, 
by SM World, waarin Hathaway’s medewerker een 
demonstratie geeft. Ook een Frans filmpje over SM 
World is Extraordinaire. En een film met Alex Roy, 
waarin hij eigenaar Dennis Fowley uit Ohio inter-
viewt, die het heeft over timeless design en Citroen’s 
only GT-car. In een ander filmpje met dezelfde SM 
blijkt de auto van eigenaar gewisseld te zijn en veel 
van wat die nieuwe eigenaar beweert over ons 
troetelkind is wel heel ernstig uit de duim gezogen.

Er zijn ook korte carspots te zien die minder interes-
sant zijn zoals een acht seconden durende flits van 
een bruine SM bij een verkeerslicht in Stockholm - 
logisch, als je nog nooit een SM hebt gezien - en 

wazige beelden van het starten van een SM-motor 
ergens in Griekenland, een blij en misschien ook wel 
uniek ritje in Israël, een ritje langs de Seine in Parijs 
en een filmpje met als titel SM Poland. Iets heel an-
ders: de beelden van de Assemblée van de Euro SM 
Club. De vergadering lijkt wel een kopie van eentje 
van onze club. Bij het vertrek van de auto’s valt op 
dat lang niet alle SM’s in topstaat zijn, sommige 
motoren lopen hoorbaar beroerder dan de mijne!

gendarmerie
Erg leuk daarentegen zijn de images d’époque van een 
SM, DS en twee maal een Alpine A110 van de Gen-
darmerie Nationale, die lekker op de autoroutes 
scheuren om hardrijders in te halen. Ook kan je prach-
tig meekijken in een SM in de Poursuites à 2010 à Or-
léans en in moderne versies van de Rallye du Maroq 
Historique en de Tour de Corse (Corsica) Historique. 
In die laatste klassiekerrally’s zitten we in de cockpit 
van een speciaal geprepareerde rallye-SM van Daunat 
Classique, à la de originele, ingekorte SM TAP en de 
SM Bandama. Spannend en echt auto rijden! Het 
filmpje, met als titel Citroen SM Video is getekend of 
op YouTube gezet door een zekere angrab.

Later kwam ik nog zo’n aardige, moderne teken-
film van dezelfde hand tegen die lijkt op een race-
spel op dvd. Fraaie sfeerbeelden zijn te zien in Cit-
roën SM in Norwegian Music, een videoclip waarin 
de bijrijdster in één ritje een heftig verouderings-
proces meemaakt. Daarvoor waren als ik het goed 
gezien heb vier actrices ingehuurd. Wat komt dat 
unieke SM-ontwerp hier goed tot zijn recht!

Ook het Nederlandse filmpje - met in de hoofdrol 
de 89-YA-58 - waarin een relatie op het spel wordt 
gezet, moet u een keertje zien, u vindt het achter de 
naam Citroën SM - je t’aime. En zo kunnen we nog 
wel even doorgaan, een Rendez-Vous in Saratoga 
Springs, een Car Delivery bij Citroën SM Australia. 
Na uren surfen zijn we helemaal terug bij deze 
rubriek Wereldwijd Gespot. Want in deze kolom-
men heeft u al een en ander kunnen lezen over onze 
collega-liefhebbers elders op de globe. Welnu, wilt 
u hen, de hoofdrolspelers uit mijn WWG’s op film-
beelden zien, zij zijn bijna allemaal te vinden via 
Google en te zien op YouTube. Veel kijkplezier.
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gespot
Wie een Citroën SM bezit, wil er in gezien wor-
den. Zeg nou zelf, dat is toch zeker zo. Zoals velen 
weten, is er op een Citroën SM-forum op internet 
een rubriekje ‘Gespot’. Forumleden melden daar 
als ze een Citroën SM in het wild gezien hebben. 
Sommigen weten daar nog een foto bij te produ-
ceren, zelfs als ze zelf op het moment van spotten 
achter het stuur van hun eigen bolide zitten. Dat 
levert soms wazige kiekjes op en een andere keer 
schitterende foto’s, als de spotter te voet was en 
een goede camera bij zich had. 

Door andere forumleden wordt een dergelijke 
melding dan weer van commentaar voorzien. 
Zo van: ‘dat was Pietje’ of: ‘nou die ken ik niet 
en hij ziet er ook niet best uit’. Waarop dan weer 
het antwoord komt dat iemand anders hem wel 
kent en de techniek van deze SM toch wel heel 
speciaal is.

Ikzelf heb jaren gewacht om eens gespot te wor-
den in mijn Vert Argente SM. Het is mij helaas 
nooit gelukt en het zal hem ook niet meer worden. 
Vorig jaar heeft Sam zijn liefde vaarwel gezegd en 
heeft de Citroën SM een nieuw baasje. Dat de auto 
goed terecht is gekomen blijkt wel uit de foto’s 
die ik regelmatig toegestuurd krijg met de laatste 
stand van zaken. Zo is de techniek wat aangepakt, 
maar is de nieuwe eigenaar voornamelijk met 
haar uiterlijk bezig geweest. Iets waar onze Sam 
al tien jaar niet aan toe kwam. Daar hebben we 
dan ook meteen de reden van verkoop te pakken.

Wat mij in al die jaren niet gelukt is, gebeurde 
nu na een aantal maanden wel. Er is namelijk 
in een stadje in Brabant een Citroën SM in de 
kleur Vert Argente gespot. Het commentaar dat 
volgde, meldde dat deze SM onlangs van noord 
naar zuid Nederland was verkast. Tja, in SM-land 
blijft niets geheim.

Zelf heb ik in heel mijn leven niet zoveel SM’s 
in het wild gespot. Het aantal is op een hand te 
tellen. Dat zal velen onder ons zo vergaan, het is 
toch wel een zeldzame verschijning, zo’n Citroën 
SM. Buiten de Citroën SM-clubevenementen en 

andere Citroën-feestjes zie je ze nou eenmaal niet 
zo vaak.

De eerste spotte ik in 1985 voor het gebouw 
van de VU in Amsterdam, dezelfde SM kwam ik 
later ook nog eens tegen op de Amstelveenseweg 
in Amsterdam. Verder heb ik er een tweetal bij 
elkaar gezien in Clermont-Ferrand, ook ergens 
in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Hierop 
volgde een hele periode zonder gespotte SM, 
althans ik herinner mij er nu niets meer van.

In de periode dat ik zelf een SM reed, heb ik er 
ooit een gezien op de Afsluitdijk. Ik probeerde er 
nog een plaatje van te schieten met mijn mobieltje. 
Maar dat is niet echt gelukt. 

Mijn laatste SM spotte ik op weg terug van een 
zakentrip naar Arcachon. De heenreis had ik ge-
vlogen, maar omdat er nog enige relaties bezocht 
moesten worden op de terugweg, reed ik met een 
collega per auto huiswaarts. Ruim 1.100 kilometer 
tuften wij zo door Frankrijk terug naar huis. Veel 
interessante Citroëns werden er niet gezien. Het 
lijkt wel of de Fransen grote opruiming hebben 
gehouden. Geen DS, CX of SM gezien, slechts een 
enkele oude Eend of Mehari.

Maar het kwam nog goed. Nog maar net de 
grens bij Hazeldonk over, zei mijn collega: ‘Moet 
je nu eens kijken wat er aan komt!’ Hij had hem 
in zijn spiegel al zien komen, een mooie witte Ci-
troën SM. Hij reed toch zeker wel een 160 km/u, 
mijn collega stelde voor hem in te gaan halen 
zodat ik even kon zwaaien. Dat heb ik maar afge-
wimpeld: stel je voor dat ik gespot zou worden in 
een Mazda 6. Nee, dan toch maar liever jarenlang 
niet gespot in een SM.

SaM limon
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● Dé club voor autoliefhebbers, al sinds 1898
● De KNAC biedt – afhankelijk van het gekozen pakket – hulp bij pech in binnen- en 
 buitenland, voor zowel de dagelijkse auto als de klassieker
● Uitstekende verzekeringen voor de klassieker en de moderne auto
●  Maximaal klassiekerplezier door toerritten, taxaties, technische 
 informatie en een prachtig clubblad met veel wetenswaardigheden

Wij delen uw passie. Daarom is de KNAC de club waar autoliefhebbers zich thuis voelen.

Passie voor auto’s …

… bij de KNAC vanzelfsprekend

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

www.knac.nl  070 383 16 12 
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