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Evenementen

2015

15 maart:  algemene ledenvergadering

18 april:  auto’s op de brug met bijbehorende vettigheid uit de friteuse

2-3 mei:  CitroMobile

27 juni:  toerrit met aansluitende barbecue

20 september:  met de SM in de natuurlijke habitat

7 november:  technische meeting

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.
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Diva-vrienden,

Zoals inmiddels wel bekend is, gebruik ik ‘Van 
de voorzitter’ altijd om even terug te blikken op 
het reilen en zeilen van elk hoofdbestanddeel van 
ons clubje in de afgelopen tijd en soms ook om 
vooruit te blikken. Nu, aan het einde van het jaar, 
geldt de terugblik voor het hele seizoen. Het is 
namelijk de derde en dus de laatste aflevering 
van SublieM van het jaar 2014.

Om dicht bij het lezen van dit moment te blijven, 
SublieM. SublieM heeft de laatste twee afleverin-
gen wat mij betreft een ‘boost’ gekregen. De di-
versiteit van de artikelen is toegenomen en dat 
betreft steeds zeer lezenswaardige exemplaren. 
In SublieM is de afgelopen jaren veel aandacht 
geweest voor techniek en wat wetenswaardighe-
den over het reilen en zeilen van de club. De be-
levingsdingetjes eromheen, dat is na het beëindi-
gen van de inspanningen van Robert de Jonge en 
Dick Bolt wat op de achtergrond geraakt. Marco 
van der Noordaa heeft wat dat betreft voor een 
leuke aanvulling gezorgd met zijn veilingnieuws 
en de introductie van nieuwe leden. Marco heeft 
kennelijk een inspirerende SM in handen :).  Het 
wordt een hele uitdaging het huidige niveau van 
SublieM vast te houden. Dat gezegd hebbende, 
er is dus nog ruimte daar een steentje aan bij te 
dragen. 

De website wordt beetje bij beetje uitgebreid 
voor wat betreft de structurele informatievoor-
ziening. Jan Paul heeft de Wiki gelanceerd. Daar 
staat nu bijvoorbeeld een prachtige beschrijving 
hoe al je klokjes leesbaar te krijgen. Wie van ori-
gineel en onleesbaar houdt, die hoeft niet op de 
site te kijken. Qua vulling voor de site blijft er nog 
wel plek voor input, zeker voor de incidentele 
informatievoorziening met betrekking tot evene-
menten. 

Wat dat laatste betreft, mag ik wel stellen dat 
we het seizoen goed hebben afgesloten. Dat was 
ook wel nodig na een matige start bij CitroMo-

bile. Het evenement bij Van Gompel, waar onze 
eigen prof. dr. ir. Derks een lezing gaf over het 
elektrische circuit van de SM, was erg goed be-
zocht. Ik denk dat het met afstand het best be-
zochte reguliere evenement is sinds ik actief ben. 
Regulier, want onze 20 jarige verjaardag leverde 
in ieder geval meer auto’s op. Met het succes van 
de rit door Noord-Holland met aansluitende 
barbecue op het strand kijk ik al met al terug op 
een fijn jaar.

Stilstaand bij de onderdelenvoorziening, dat is 
voor nu de melding dat we graag op zoek gaan 
naar het volgende item dat kan worden gerepro-
duceerd. Na het enorme succes van de antenne-
geleiders zijn we op zoek naar het volgende item 
waar een zelfde grote behoefte aan zal blijken te 
zijn. Wellicht zijn dat tapijtsets. Daar zijn we over 
in gesprek en er ligt nu een vraag bij de mallen-
maker. 

Wat betreft de vooruitblik, dat is er één met een 
persoonlijke tint. Als eerste mag ik melden dat ik 
normaal gesproken binnen afzienbare tijd weer 
S-Mobiel zal zijn. Mijn langlopende restauratie-
project heb ik na het gereed komen van het plaat-

Van de voorzitter
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werk, gestraald en in de primer, geparkeerd 
tussen een zwikkie caravans. Ik liep tegen een 
auto aan zonder motor en met een Amerikaanse 
neus. Wel kanonnenhard. Hoewel slecht aange-
pakt, daar kom ik nog ‘ns op terug in SublieM, 
heb ik besloten de motor toe te passen die al was 
‘gedaan’. Nadat die was ‘gedaan’, bleken er toch 
nog wat reparaties nodig. Toch gewoon erin. Ik 
heb betaald voor al het eerdere werk en nu maar 
kijken hoe lang die meegaat. Ondertussen zal mijn 
andere motor worden aangepakt. Zoals dat wel 
moet. Daarmee heeft niet alleen één SM weer een 
toekomst gekregen. Er is met het bouwen van de 
auto ook een kijkje in de toekomst genomen. Er 
is een motormanagement geplaatst dat behalve 
de toediening van benzine, ook de toediening van 
LPG regelt. Onzichtbaar, want het onnavolgbare 

uiterlijk van de SM mag geen geweld worden 
aangedaan. Zodra de nieuwe motor met ultra-
harde kleppen, geleiders en zetels er is, kan het 
systeem zelfs op aardgas gaan lopen. Zodra dat 
na de benzine de LPG op zal zijn, schijnt de motor 
zelfs op waterstof te kunnen gaan lopen. Ik zal er 
dan niet meer zijn. Onze pasgeboren dochter, 
Sophie heet ze, zal dan het stokje overnemen. Dat 
zijn we met de paplepel aan het ingieten. Je hier-
onder hoe dat subtiel al is begonnen.

Voor nu veel leesplezier, ook fijne feestdagen en 
een heel gelukkig 2015! 

Robin Visser

Foto: Manouk Kuijpers
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Wim en Maarten Hoefnagels zijn met de SM naar het evenement Le Mans Classic 
gereden, waarvan onderstaand het verslag

Door Wim en Maarten Hoefnagels

Eindelijk was het dan zover. Op donderdag 2 juli 
vertrokken we met de SM naar Le Mans voor de 
tweejaarlijkse happening ‘de 24 uurs Race voor 
Classic Cars’.

Eind 2013 troffen we al de eerste voorbereidin-
gen om kaartjes voor het circuit te bemachtigen 
én een ticket om met de Citroen SM op het circuit 
te kunnen racen, want dat was ons hoofddoel. 

Medio april berichtte de organisatie ons dat we 
waren ingedeeld om te racen en eind juni volgden 
via DHL de benodigde tickets en de plaatsbepa-
ling voor het parkeren van de SM. Met Franse 
vrienden die een klassieker Jaguar E type rijden 
spraken we af in Le Mans, waar we gezamenlijk 
een hotel hadden geboekt.

Op 2 juli om 9.30 uur vertrokken we met twee 

Met de Citroën SM 
naar Le Mans Classic
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auto’s; met mijn zoon Maarten reden we in de 
Citroën SM. Vrienden van ons reden mijn Citroën 
C5 V6 Diesel Tourer. Zo hadden we in ieder geval 
wat achter de hand voor het geval er onderweg 
problemen met de SM zouden ontstaan. Ironisch 
genoeg was het de C5 die pech kreeg. Net voorbij 
Antwerpen op de E34 hield hij ineens in en dook 
de vluchtstrook op. De diagnose was snel gesteld: 
rechtsvoor een klapband en een scheur van wel 
15 centimeter. Gelukkig was er verder niets aan 
de hand en konden we nadat we het reservewiel 
hadden gemonteerd weer verder. Dit incident 
leverde ons wel een uur oponthoud op, maar we 
zoefden daarna lekker verder richting Parijs. Met 
de airco en de radio aan was het goed toeven in 
de SM. In Parijs aangekomen kwamen we op de 
buitenste Périphérique al snel in de file terecht. 
Inmiddels was de buitentemperatuur opgelopen 
naar wel 40 graden Celsius, dus de airco en de 
koelers voor de koeling van de motor moesten 
flink werken. Nadat we enkele kilometers lang-
zaam waren opgeschoven in de file liep de wa-
tertemperatuur toch te hoog op. We besloten van 
de weg af te gaan en te stoppen. 

We schakelden de airco uit bij de aircopomp 
zodat de koelers, die al constant op het maximum 
toerental draaiden, enkel nog de waterhuishou-
ding hoefden te verzorgen. Zo kon de motorkoe-
ling beter functioneren. En dat was hard nodig, 
want de temperatuur in de auto bleek inmiddels 
te zijn opgelopen tot wel 50 graden. Het dash-
board was zo heet geworden dat je er gemakkelijk 
je vingers aan kon branden. Toen we instapten 
om weer verder te rijden constateerden we een 
nieuw probleem. Het gaspedaal lag halverwege 
en we konden bijna geen gas meer geven. Er 
kwam geen vermogen meer uit de motor. Die 
bleef wel normaal lopen, en ook op zes cylinders, 
maar er zat geen fut meer in. De watertempera-

Het gaspedaal lag halver-
wege en we konden bijna 
geen gas meer geven.
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tuur bleef nu gelukkig wel normaal. Nadat we 
Parijs uit waren gereden en weer op de autobaan 
beland waren, stopten we bij de eerste de beste 
pomp. Een blik onder de motorkap leerde dat de 
binnenkabel van de gaskabel helemaal los zat. Er 
zat wel vier centimeter speling op, vlakbij de 
dubbele hevel. We reden de SM de stoep op in de 
hoogste stand, zodat ik onder de wagen kon ko-
men. Ik dacht namelijk dat de hevel aan de as van 
de pedaal los was komen te zitten. Maar aan-
draaien maakte geen enkel verschil. Door met de 
hand de gashevels te bedienen konden we wel de 
beide gaskleppen helemaal open krijgen, wat via 
het gaspedaal niet meer lukte. Zo besloten we om 
toch verder te rijden naar ons hotel in Le Mans, 
250 kilometer verderop. Onderweg belde ik mijn 
vriend uit Manosque, die ook een Citroën SM 
rijdt, met de vraag of hij een garage kende in de 
buurt van Le Mans waar ik dan vrijdagmorgen 
terecht zou kunnen om te kijken wat het euvel 
was. Hij stelde voor om mevrouw Genevieve 
Fraleux, de Presidente van SM Club de France te 
bellen en 15 minuten later had ik haar aan de 
telefoon. Ik legde haar het probleem uit en zij zou 
voor mij gaan informeren. Na 20 minuten kreeg 

ik een garagist aan de telefoon. Die wilde me 
graag helpen, maar dat kon niet eerder dan op 
maandag. Dat was dus geen optie. Ik belde nog-
maals de Presidente en binnen enkele minuten 
kreeg ik een lid van de Citroën SM Club de France 
aan de telefoon. Hij wist iemand die me wel zou 
willen helpen op vrijdagmorgen. 

Inmiddels waren we bij onze franse vrienden 
in Le Mans aangekomen. Hun zoon Alexander, 
een echte oldtimerfanaat van een ander bekend 
Frans merk, was er ook bij. Nadat ik hem het 
probleem had uitgelegd belde hij de garagehou-
der wiens telefoonnummer ik had gekregen. We 
konden ‘s morgens om 08.00 uur bij hem terecht 
in Peze-Le-Robert, een piepklein plaatsje met zo‘n 
vijftig huizen, ongeveer 40 km ten noorden van 
Le Mans. De garagehouder monsieur Jean–Pierre 
Desgrouas vertelde al dat er maar één garage was 
in Peze-Le-Robert dus dat kon niet missen. We 
waren er keurig op tijd. ‘Dit is inderdaad degene 
die ons kan helpen’, zei ik tegen Alexander die 
naast me zat in de SM toen ik de garage zag. Je 
zag het aan de gehele uitstraling van het gebouw. 
Aan de buitenkant was een Traction op de muur 
geschilderd en er hing een reclamebord van Euro 
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Repair. De garagedeur stond al open en we wer-
den hartelijk ontvangen. Allereerst moesten er 
enkele oldtimers, een C4, een Klaverblaadje en 
een DS naar buiten worden geduwd om plaats te 
maken. Toen de SM eenmaal op de brug stond 
was te zien dat de buitenkabel van de gaskabel 
door het hulsje was geschoten. De kunststof om-
manteling was blijkbaar zo heet geworden dat hij 
helemaal gesmolten was. Dat had de grote speling 
veroorzaakt. Gelukkig had ik een reserve gaska-
bel bij me en samen met Jean Pierre en Alexander 
vernieuwde ik de kabel. Ik was hartstikke blij dat 
we het probleem hadden opgelost, want nu kon-
den we die zaterdag het circuit op om een keer 
flink te gassen. Voordat we vertrokken moesten 
we bij de vrouw van Jean-Pierre op de koffie ko-
men en daarna liet hij ons zijn museum zien waar 
we diverse Citroëns konden bewonderen. Jean-
Pierre had er twee Tractions staan, één ervan met 
een 6 cylinder, 2 DS’en waarvan een Break uit 
1962, een CX GTI, nog een paar Eenden en een 
Mehari. Hij was een echte Citronist. In zijn ga-
rage waande je je terug in de jaren 50. Het was 
een compleet museum met ook een hoop troep 
en oude Citroën reclameplaten, maar beslist sfeer-
vol. Nog dezelfde namiddag zouden ook Jean–
Pierre en zijn vrouw naar het circuit vertrekken 
met de DS Break en daarachter een gerestau-
reerde caravan uit 1950. Er was daar namelijk ook 
een plaats gereserveerd voor oldtimers met cara-
van. Zij konden daar kamperen. Toen ik wilde 

betalen wilde Jean-Pierre geen geld van me aan-
nemen. We waren collega oldtimerliefhebbers, 
dus dat vond hij niet gepast. Dat heb ik later op 
het circuit nog wel met hem goedgemaakt. Na 
afscheid genomen te hebben vertrokken we snel 
naar Le Mans. Alexander reed terug naar Le Mans 
en was in zijn nopjes dat hij nu een SM mocht 
besturen. Op het circuit aangekomen konden we 
de SM parkeren op een speciale plaats die be-
waakt werd en van waaruit we op zaterdag zou-
den vertrekken naar het racecircuit.

Die vrijdagmiddag reden er steeds groepen van 
wel vijftig auto’s tegelijk en steeds van wisse-
lende leeftijden. Alles was ingedeeld in zes leef-
tijdscategorieën van 1920 tot en met 1979. Iedere 
groep reed steeds 45 minuten en werd dan weer 
opgevolgd door de volgende. Dat ging zo de hele 
dag en nacht door. Daarbij kon je overal in de 
paddocks komen en zien hoe er gesleuteld werd.

Op zaterdagochtend vertrokken we op tijd naar 
het circuit, want om 10.00 uur werden we opge-
haald en zouden motorordonances ons naar het 
circuit begeleiden. Om exact 11.00 uur werden we 
‘losgelaten’. We zouden vier rondes van 13,1 km 
rijden. De eerste ronde was nog een beetje aftasten 
want het was toch allemaal vreemd op het circuit. 
Daarbij had het een uur van te voren nog hevig 
geregend dus de baan was nogal glibberig. Maar 
bij de derde ronde ging het gas er flink op. De 
baan was toen enigszins droog gereden. Voor de 
hoofdtribune had je een redelijk lang stuk met 
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slechts één enkele flauwe bocht. Daar kon ik een 
snelheid  van 180 km per uur op de klok zetten, 
maar het bleef toch  steeds uitkijken want we 
hadden al diverse auto’s een pirouette zien maken 
en vervolgens in de grindbak zien belanden. Jam-
mer genoeg werden we na de vierde ronde alweer 
afgevlagd en was de pret voorbij. Maar het was 
een geweldige ervaring en het gaf een kick om op 
dat circuit te mogen rijden. In deze races voor 
privépersonen reden Ferrari’s, Porsches, Mase-
rati’s, Alfa’s, Aston Martins, Fords GTO en en-
kele Matra’s. Het was een bont gezelschap. Wij 
waren de enige rijders met een Citroen SM. Wel 
deden er verschillende Nederlanders mee. 

Volgens de papieren zou er ook een stand zijn 
van de Franse Citroën SM Club, maar helaas was 
er niemand aanwezig. Bij het wachten voor de 
start van de race werden we wel door diverse 
Fransen aangesproken. Die vertelden dan dat ze 
zelf ook ooit een SM hadden gehad of dat ze ie-
mand kenden die zo’n auto bezat. Dat was wel 
leuk.

Na de middag droogde de baan helemaal op en 
om 17.00 uur begon de echte 24 uurs van Le Mans 

met een echte Le Mans start. Alle oldtimers kwa-
men aan de beurt en dat was een spectaculair 
gezicht. We konden vanuit de Dunlop-tribune 
alles goed overzien omdat er in die bocht flink 
moest worden afgeremd. We hebben het daar 
nacht zien worden en op het binnenterrein hebben 
we ook nog de voetbalwedstrijd Nederland tegen 
Costa Rica kunnen volgen. Er bleken toch wel 
enkele honderden Nederlanders op het circuit te 
verblijven, want het was erg druk rondom het 
tv-scherm.

‘s Zondags zouden we weer naar het circuit 
rijden en tot een uur of twee ‘s middags blijven, 
maar het weer werd die ochtend steeds slechter. 
Het bleef maar pijpenstelen regenen die soms 
ontaardden in echte hoosbuien. Daarom besloten 
we om rechtstreeks naar huis te rijden. De weg 
terug verliep verder zonder problemen behalve 
dan dat we de snelheid er niet in konden houden, 
omdat je door de vreselijke stortbuien geen hand 
voor ogen zag. Laat in de namiddag arriveerden 
we weer in Asten. We konden terugkijken op een 
bijzondere belevenis en een ritje om nooit te ver-
geten.
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Voor mij een moment om nooit te vergeten! 
Rijden met je rallyheld van weleer in ’zijn’ com-
petitie rally Citroën DS. Bob Neyret, nu 80 jaar. 
Hij geniet nog elke dag van de autosportgeschie-
denis die hij zelf mocht schrijven. Deze man heeft 
een staat van dienst die nauwelijks is te geloven. 
Eerst als fabrieksrijder voor Citroën en later voor 

het merk Alpine. De merken waar ik nog steeds 
over lig te dromen, maar eigenlijk méér van de 
Alpine A110… dat blijft natuurlijk een hebbedin-
getje waarvan ik er drie in mijn bezit heb gehad 
en waar velen nog van zullen dromen. 

Na het rijden in 2012 met de Light Body DS 
Hydraulique werden mij de toekomstplannen van 

Het is al weer twee jaar geleden dat ik samen met Bob Neyret in zijn Citroën Light 
Body DS Hydraulique en Constantin Compressor rondscheurde op een 
industrieterrein vlakbij Grenoble. Een belevenis, echt

Door Kees de Waard Wagner

Op bezoek bij de 
Citroën Light Body
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het Rallyteam Bob Neyret gepresenteerd. Er werd 
een Citroën SM gereed gemaakt voor competitie 
en ook dat hield in dat hij geheel van polyester 
moest zijn. Om een giga gewichtsreductie voor 
elkaar te krijgen werden vrijwel alle metalen 
plaatdelen van polyester gemaakt, behalve het 
dak. Ik heb toen echt alle delen in mijn handen 
gehad en me verbaasd wat je dan kunt bereiken. 
Ik ben natuurlijk een polyesterliefhebber en heb 
er geen slecht sentiment over. Dat is iets van de 
laatste jaren. Al in de jaren ’50, ’60 en ’70 waren 
er auto’s die het met polyester voor elkaar wisten 
te krijgen dat er geen dure pk-rijke motoren hoef-
den te worden aangeschaft. Die SM delen wogen 
natuurlijk ook in 2012 al niets. Ik vond dat gewel-
dig, maar toen stonden ze nog naast de SM op de 
grond. 

Tijdens de start van de Rally Monte Carlo His-
torique in Reims anno 2014 kwam ik Michel weer 
tegen. Hij zei direct dat de Citroën SM Polyester 
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nagenoeg klaar was en ik kreeg direct de uitno-
diging hem te komen bekijken. Beilen en Greno-
ble, dat ligt niet echt bij elkaar om de hoek, maar 
dat ik langs zou komen stond vast. Ik zei dat het 
mogelijk wel oktober zou worden! Dat was na-
tuurlijk geen probleem want dan heeft hij inmid-
dels ook zijn vuurdoop gehad. In de Rally du 

Maroc Historique als ‘0’-wagen die voor de rally 
uitrijdt, met aan het stuur Bob Neyret. Ik heb al 
gezien dat hij in een rode kleur is gespoten. Ik heb 
Michel gemaild dat hij mij de 8e oktober in de 
namiddag kan verwachten voor een heus SM-DS 
rendez-vous.

Als ik bij het bedrijf aankom die alle Citroëns 
voor het Team Bob Neyret prepareert, is dat weer 
een prettig aanzicht. Er wordt binnen van alles 
en nog wat aan bijzondere auto’s tot nieuw ge-
restaureerd.

Er staat een SM, een DS 21, een Maserati Merak, 
een Facel Vega en nog veel meer. De rally DS-en 
staan bij hun eigenaren thuis in de garage. Anders 
werd het daar wel erg vol en er moet gewerkt 
worden door een aantal echte specialisten. De 
Citroën SM light body staat midden in de garage, 
ik kan hem dus goed op de foto zetten, wat is hij 
mooi geworden. Ze hebben een gewichtsreductie 
van 300 kg weten te behalen. Dat is natuurlijk heel 

erg veel. Probeer dat maar eens op te tillen. 
Overal is materiaal verwijderd en de rolkooi is 
deel gaan uitmaken van de gehele constructie. 

Een SM weegt normaal gesproken 1450 kg maar 

16   SublieM 75 - December 2014



in dit geval dus ongeveer 1150 kg. Alle plaatdelen 
zijn in polyester uitgevoerd, ook de bumpers en 
de keienvanger. Alleen het dak is van metaal 
gelaten. De voorruit is origineel gelaten, dat moet 
en alle andere ruiten zijn van lexaan, ook de 
grote achterruit. Binnen is ook van alles verwij-
derd. Alleen het hoogstnodige zit nog in het 
dashboard. Onder de motorkap is een motor ge-
monteerd van een Maserati Merak SS. Die is ruim 
3 liter en daar hebben ze 300 pk uit weten te halen. 
Uitgevoerd met Weber carburateurs, maar die 
gaan er eerdaags af. Er komen andere op. Het kan 
namelijk nog beter.

De uitlaatpijpen lopen vanaf het spruitstuk van 
drie naar één. En dan aan iedere kant een lange 
pijp tot achteraan de auto. Een demper is niet te 
bespeuren. De frictie is niet aangepast. Er zit ge-
woon een originele drukgroep en frictieplaat in. 
Wel is de SM iets hoger gezet en zijn de veerbol-
len aangepast aan het nieuwe gewicht. In de 
keienvanger zijn drie roosters gemaakt; één voor 

het sleepoog en de andere twee voor extra aan-
voer van lucht naar de radiateur om zo een goede 
koeling te garanderen. In het dak zijn drie luikjes 
gemaakt om wat frisse lucht binnen te krijgen. De 
ramen kunnen namelijk niet bewegen. Ze zijn er 
zeer tevreden over, dat mag ook wel, het was 
natuurlijk een megaklus om een gewone SM naar 
deze SM om te toveren.

Waar Rallyteam Bob Neyret in de toekomst de 
Citroën SM LB in gaat zetten, was op dit moment 
nog niet bekend.Ik zal het blijven volgen.

Er wordt binnen van al-
les en nog wat aan bij-
zondere auto’s tot nieuw 
gerestaureerd.
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Een parel 
voor de
SM-
bibliotheek

In 2014 vierde Maserati het 100-jarig bestaan. Nu 
is het onderdeel van het Fiat Chrysler-concern in 
een groep samen met Alfa Romeo en Abarth. Maar 
hoe verging het Maserati toen Citroën eigenaar 
was in de periode 1968-1975? Dat wil natuurlijke 
elke SM-liefhebber weten, aangezien in die peri-
ode de SM het daglicht zag. Gelukkig is er in 2012 
een fantastisch boek verschenen, getiteld Mase-
rati – The Citroën Years 1968-1975. Auteur is de 
Franse autojournalist Marc Sonnery. Zijn vader 
werkte lang voor Citroën, zodat hij al op zijn 11e 
jaar het eerste ritje in een Maserati maakt. Het 
merk heeft hem toen niet meer losgelaten en ge-
lukkig heeft dit geleid tot een prachtig boek. Een 
bespreking op de valreep van 100 jaar Maserati.

Sonnery heeft een heldere opbouw voor het 

boek gekozen. In de eerste twee hoofdstukken 
beschrijft hij als inleiding kort de geschiedenis 
van Maserati vóór de komst van Citroën en an-
dersom. De geschiedenis van Citroën zal voor de 
meeste SM-liefhebbers wel redelijk bekend zijn, 
maar wat weten we eigenlijk van Maserati? Voor 
mij was het leuk en leerzaam om er in het eerste 
hoofdstuk over te lezen.

Het derde hoofdstuk is geheel gewijd aan de 
SM en isin zekere zin de kern van het boek. Of 
zoals Sonnery het zelf zegt: ‘The car the very 
centre of the saga. The need to procure a proper 
engine for the SM prompted Citroën to acquire 
Maserati’. Sonnery werkt dit zorgvuldig uit, ge-
lardeerd met interviews met Robert Opron en 
anderen. Hij sluit het af met een apart onderdeel 

Het nieuwe boek Maserati // The Citroën Years, 1968-1975 hoort thuis in de 
boekenkast van iedere Citroën SM liefhebber

Door Marco van der Noordaa

SublieM 75- December 2014 19



je een onderdeel nodig had, moest daar nu een 
handtekening aan te pas komen. Bureaucratisch, 
maar uit de verhalen van de geïnterviewden blijkt 
dat er aardig gesjoemeld werd en dat er bij gebrek 
aan de juiste onderdelen onveilige producten van 
de lijn kwamen. Er veranderde dus veel voor de 
werknemers van Maserati, maar ook ten goede. 
De werktijden werden gelijk getrokken met die 
van Citroën. Dus geen lange werkdagen meer op 
zaterdag, maar gewoon van acht tot vijf. Er kwa-
men een nieuwe kantine, w.c.’s en douches. Ze 
werden aangemoedigd en geholpen om sportieve 
activiteiten te ondernemen. Er kwam zelfs een 
speciale vergaderruimte voor vakbondsleden. Al 
deze zaken werden in gang gezet en geleid door 
slechts een klein groepje van vier leidinggeven-
den van Citroën, met Guy Malleret aan het hoofd. 
Sonnery heeft hem voor het boek twee keer geïn-
terviewd, waardoor heel veel waardevolle infor-
matie uit eerste hand voor de eeuwigheid be-

waard is. Onder andere over zijn samenwerking 
met ingegnere Guilio Alfieri, de inmiddels over-
leden schepper van de SM-motor. Er was een 
beetje spanning tussen deze twee mannen, omdat 
Alfieri had gehoopt leiding te geven aan de hele 
operatie voor Citroën. Malleret: ‘Well, he passed 
on, poor Alfieri. I will be a little hard. He had im-
mense qualities but he overestimated himself too 
much. The point is that nowadays, and even in 

over de SM V8. Voor het eerst heeft iemand dit 
legendarische prototype geheel gedocumenteerd. 
In een eerdere SublieM van dit jaar schreef ik al 
over deze auto; ik ontmoette eigenaar en Bon-
hams-veilingdirecteur Philip Kantor in de marge 
van Rétromobile in Parijs. Het mooie is dat Son-
nery heel veel mensen heeft gesproken van Ma-
serati en Citroën, vaak ook van de werkvloer. 
Bijvoorbeeld ook Giancarlo Martinelli, destijds 
monteur op de afdeling waar de prototypes wer-
den gebouwd. Toen De Tomaso in 1975 Maserati 
overnam, moest de SM V8 vernietigd worden. 
Martinelli vertelt dat hij eigenhandig de motor 
heeft uitgebouwd en ondergebracht in de opslag 
bij de andere historische motoren en auto’s. 
Daarna heeft De Tomaso de auto laten slopen. 
Hulde voor Kantor dat de V8 weer tot leven is 
gebracht en voor Martinelli dat hij de motor heeft 
gered! Het hoofdstuk bevat prachtige foto’s van 
de V8, net als het oorspronkelijke prototype ge-
spoten in Rouge de Rio.

Hoofdstuk 4 is getiteld Inside the Maserati Fac-
tory en bestaat uit een serie interviews met toen-
malige werknemers van zowel Citroën als Mase-
rati (Sonnery spreekt ook Italiaans) die konden 
vertellen hoe het eraan toe ging in de fabriek van 
Maserati onder het bewind van Citroën. Zo wordt 
duidelijk dat Citroën een bedrijf aantrof waar nog 
zeer ambachtelijk werd gewerkt. Het was feitelijk 
ook een ontmoeting van David en Goliath. Cit-
roën telde in die tijd meer dan 90.000 werknemers 
en produceerde 730.000 auto’s, vrachtwagens, 
bedrijfsauto’s en bussen per jaar. Dat was enorm 
in vergelijking met de kleine fabriek van Mase-
rati in Modena. De eerste prioriteit van Parijs was 
een constante productiestroom van de SM-motor. 
Mede daarom werd de fabriek gereorganiseerd 
om van een ambachtelijk naar een industrieel 
proces te komen. Er werd flink opgeruimd en als 

Hoofdstuk 4 bestaat uit een 
serie interviews met 
toenmalige werknemers 
van zowel Citroën als 
Maserati.
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that era, you can not and could not do chassis, 
engines, suspension, everything.’ De motor kwam 
dus uit de koker van Alfieri, maar Citroën le-
verde ook technologie terug. Alfieri raakte name-
lijk geïnteresseerd in de hydraulische remmen. 
Ze werden uitgeprobeerd in de Indy van Malleret  
(zijn bedrijfsauto) en ook in de Bora en de Kham-
sin zou later de hydrauliek toegepast worden.

Naast Malleret komen in hoofdstuk vier maar 
liefst tien toenmalige collega’s aan het woord, 
zowel van Maserati als van Citroën. Sonnery heeft 
zijn best gedaan om de verhalen bij de bron te 
halen, wat hem uitstekend gelukt is. Na de inter-
views passeren de modellen uit de periode Cit-
roën de revue: Bora, Merak, Khamsin en de Quat-
troporte II. De Khamsin is de persoonlijke favoriet 
van Sonnery. Hij heeft zelf een Khamsin gereden 
en ook de Khamsin Registry opgezet in 2004.

Hoofdstuk vijf is geheel gewijd aan de Ligier 
Maserati JS2, de sportwagen die werd uitgerust 
met de versnellingsbak en motor van de SM. Ook 
hier spreekt Sonnery met de mensen achter de 
schermen en met coureurs over hun ervaringen 

met dit model. Het boek eindigt met een beschrij-
ving hoe de energiecrisis een domino-effect op 
gang bracht, waardoor Peugeot uiteindelijk op 23 
mei 1975 de stekker eruit trok. Het personeel van 
Citroën werd teruggeroepen naar Parijs en de 
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sluiting van de fabriek werd aangekondigd. In de 
weken daarvoor was een groot aantal nieuwe 
Maserati’s naar Parijs getransporteerd en onder-
gebracht in een opslagruimte aan de Quai de Ja-
vel. Het plan was aanvankelijk om ze te veilen, 
maar Citroën vond uiteindelijk een partij die alle 
auto’s in één keer kocht. Sonnery heeft niet kun-
nen uitvinden wie dat was. Het afbouwen van de 
laatste SM’s werd overgedragen aan Ligier. Ma-
serati werd uiteindelijk verkocht aan de Argen-
tijnse Alessandro De Tomaso. Op de eerste och-
tend als nieuwe baas gaf hij Alfieri via advocaten 
te verstaan dat hij 15 minuten had om het gebouw 
te verlaten. Daarmee was een oude rekening ver-
effend. De Tomaso had namelijk in 1968 gepro-
beerd om Maserati voor de neus van Citroën weg 
te kapen, wat mislukte doordat Alfieri bij de 
toenmalige bazen van Maserati aandrong op de 
verkoop aan Citroën. Verder beval De Tomaso 
om alle sporen van Citroën te verwijderen uit de 
fabriek, tot aan de laatste poster van de SM…

Marc Sonnery heeft een prachtig boek gemaakt. 
Inhoudelijk zeer compleet en uitstekend geschre-
ven. Daarnaast is het een lust voor het oog, want 
goed verzorgd en boordevol foto’s uit de archie-
ven van Citroën en Maserati. Het is niet goedkoop 
(90 pond, rond 115 euro), maar je krijgt er 500 
pagina’s kwaliteit voor terug. Een aanwinst voor 
iedere Citroën- en Maseratibibliotheek.

Maserati – The Citroën Years 1968-1975
Marc Sonnery (2012). Eau Rouge Publishing.
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Voor mij als techneut is dit toch wel ‘de kers op de 
taart’: het jaarlijkse technisch evenement. Als het 
ook maar enigszins mogelijk is woon ik dit altijd 
bij, omdat mijn hart van de techniek van de SM nou 
eenmaal kneiterhard gaat kloppen! De hele week 
een beetje het weerbericht in de gaten houden, af 
en toe een gesprekje met de weergoden en hopen 
op goed weer. Nou, die gesprekjes hebben effect 
gehad; het was werkelijk schitterend weer, het leek 
wel voorjaar. Dat beloofde een grote opkomst. 

En zo het geschiedde; toen ik in Eindhoven aan-
kwam (helaas nog niet met de SM) stond er al een 
aantal SM’s in het zonnetje te wachten op de an-
deren die natuurlijk onderweg waren, het was nu 
eenmaal mooi weer! Ik de saaie Focus (op straat) 
geparkeerd, en naar binnen gewandeld. Nou, de 
familie Van Gompel had er werk van gemaakt! 
Binnen stond een hoop tafels opgesteld om de 

nog onderweg zijnde belangstellenden te kunnen 
plaatsen. Tevens was er uiteraard in ruime mate 
voor koffie en gebak gezorgd. Peter Derks, reeds bij 
titels genoemd en geroemd in ‘Van de voorzitter’, 
was bezig met het voorbereiden van het door hem 
te geven vonkend college. Peter zou het elektrisch 
systeem van de SM volledig uit de doeken doen.

Toen ik aankwam was het nog relatief rustig, maar 
langzaamaan hoorde je toch steeds de welbekende 
roffel het terrein oprijden. Het blijft een schitterend 
gezicht: drie SM’s die achter elkaar het parkeerter-
rein op komen zweven. Het is en blijft de mooiste 
auto ooit gemaakt. Er was direct veel belangstel-
ling van de reeds aanwezigen; de bolides werden 
bekeken, bekenden van de club ontmoetten elkaar 
en maakten een praatje. Voor mij persoonlijk was 
het erg leuk om een aantal mensen te ontmoeten 
die ik eigenlijk al ‘kende’ via een artikel dat ze 

Technisch Evenement 2014

Op 1 november jongstleden was het weer zover, het jaarlijkse technisch 
evenement. Deze keer was Citroëndealer Jan van Gompel in Eindhoven de 
gastheer

Door Michiel Rautenberg
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aangeleverd hebben voor SublieM, echter had ik ze 
nog nooit ontmoet of gesproken. Zoals bijvoorbeeld 
Luco en Wouter, en Wim Hoefnagels. Zij hebben 
respectievelijk voor de vorige SublieM en voor 
deze editie leuke artikelen aangeleverd. Maar wat 
ook te gek is: je ziet steeds vaker oud-clubleden op 
evenementen langskomen, dat geeft toch aan dat 
het weer interessant wordt om lid te worden. Daar 
doen we het voor.

Omdat iedereen zich buiten opperbest vermaakte 
werd er iets te laat gestart met het elektrisch college, 
maar dat was uiteraard geen probleem. Peter Derks 
heeft op een uitermate duidelijke manier verslag 
gedaan van het wel en vooral vaak ook wee van 
het elektrische systeem van de SM. Persoonlijk 
heb ik vaak genoeg een robbertje gevochten met de 

kabelboom en kon derhalve wel wat aanvullende 
informatie gebruiken! Peter legde op duidelijke 
wijze uit wat de valkuilen zijn van het systeem, 
en welke zaken er gemodificeerd moeten worden. 
Zoals bijvoorbeeld: de relaisschakeling voor de kop-
lampen. In het standaard systeem loopt bijna alle 
stroom van de koplampen door de lichtschakelaar 
van het dashboard, dit geeft veel weerstand en kan 
zorgen voor het inbranden of defect gaan van de 
schakelaar. Hiervoor kun je beter een aantal extra 
relais inbouwen die de stroom ‘omleiden’. Ik was 
al van plan dit te bouwen, maar wat ik niet wist is 
dat eigenlijk voor de startmotor hetzelfde geldt: ook 
hier loopt er een hoge stroom door het contactslot, 
maak ook hiervoor een extra relais! Om maar wat 
te noemen. Er kwamen van de toehoorders ook veel 
vragen en opmerkingen, wat eigenlijk zorgde voor 
leuke discussies en het besef dat Peter toch wel érg 
veel weet van de SM.

Na het college was het tijd voor de lunch, ook 
hier was door familie Van Gompel ruim aandacht 
aan besteed; soep, broodjes met allerlei beleg en 
uiteraard de onmisbare kroketten sierden de tafel. 

In de middag werd een rondleiding door het be-

Hiervoor kun je beter een 
aantal extra relais 
inbouwen.
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drijf gegeven, helaas moest ik zelf verstek laten gaan 
vanwege een date met een leuke vrouw. Dacht ik. 
Achteraf gezien had ik dat beter niet kunnen doen; 
het is niets geworden met haar en heb daardoor wel 
een erg interessante middag gemist. Moraal van dit 
verhaal: plan nóóit een date bij een technisch evene-
ment van de SM Club. ‘Balans vinden tussen je SM 
en je partner’, in een vakantie-artikel uit een vorige 
SublieM werd dit aspect ook al eens besproken.

Maar, door het bekijken van de foto’s kwam ik 
erachter dat er in het bedrijf van Jan van Gompel 
nog een hoop moois te zien was! Nog drie SM’s, 
een mooie Eend en een hoop werkplaatsboeken. 
Prachtig zeg. Tevens een mooie vitrine met Ferrari-
modelauto’s, een liefhebberij van Michel, de zoon 
van Jan. Die overigens zijn prachtige Mondial in de 
werkplaats had geparkeerd, wat een mooie auto. 

Terugkijkend moet ik zeggen dat het een erg leuk, 
goed bezocht evenement is geweest. Hulde aan de 
organisatoren en uiteraard worden Jan van Gompel 
en zijn gezin enorm bedankt voor de gastvrijheid. 
Ik denk dat iedereen er met plezier aan terugdenkt. 

Persoonlijk dilemma: weer een jaar wachten op 
het volgende evenement…
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In de vorige editie van SublieM ontbrak deze rubriek, omdat ik geen berichten 
had ontvangen over geveilde SM’s

Door Marco van der Noordaa

Eenmaal, andermaal…
SM’s onder de hamer (3)

over het resultaat. Waarschijnlijk omdat het een 
veiling was door een huissier de justice, oftewel 
deurwaarder. Op de valreep werd er toch nog een 
SM geveild in Zwitserland.

Datum:   7 februari 2014
Plaats:   Toffen, Zwitserland 

Ook in de afgelopen periode was het rustig op 
het veilingfront. Bij de grote huizen zoals Bon-
hams en Artcurial kwamen wel Citroëns onder 
de hamer, maar geen SM’s. Ik vond nog een aan-
kondiging in La Vie de l’Auto van een veiling op 
19 oktober in de regio van La Rochelle. Het ging 
om een SM uit 1971, maar helaas niets te vinden 
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Veilinghuis:  Oldtimer Galerie Toffen
Kavel:   1973 Citroën SM Injection Electro-
nique
Bijzonderheden: 

Derde eigenaar, 49.500 km (zou het echt waar 
zijn?), onderhoudsboekje aanwezig (daar zou 
het dan uit moeten blijken), zwart lederen interi-
eur, airco (waarvan pomp in 2012 gereviseerd), 
nieuwe banden gekregen in 2013. Kleur wordt 

niet vermeld, maar op de foto’s lijkt het me Or de 
Simiane. Volgens het veilinghuis in zeer goede 
en originele staat. Als het allemaal waar is, dan 
kunnen we spreken van echt Zwitsers Scheckheft 
gepflegt (met het chequeboekje onderhouden). 
Opvallend detail: de kentekenplaat vóór zit niet 
achter het glas, maar onder de bumper. Zwit-
serse regels? De verwachte opbrengst: € 33.500,00 
– € 37.500,00 euro.

Geveild voor: € 30.000,00

Tot slot nog een tip voor wie de veilingsmaak 
te pakken heeft. Op 4 en 5 februari 2015 veilt 
Bonhams weer klassiekers in Parijs. De locatie is 

ook dit keer het Grand Palais: een mooier decor 
voor al die prachtige auto’s, motorfietsen en au-
tomobilia is nauwelijks voor te stellen. Ik spreek 
uit ervaring, want vorig jaar zag ik het met eigen 
ogen. De kijkdagen zijn 4 februari van 9.00-17.30u 
en op 5 februari van 9.30-14.00u. De entree is de 

prijs van een catalogus (rond de € 50,00), goed 
voor twee personen. Vooraf is de catalogus on-
line te bekijken op www.bonhams.com. De kijk-
dagen vallen zeer goed te combineren met een 
bezoek aan Rétromobile (4-8 februari). Voor wie 
de SM in de winter gestald heeft: een retour met 
de Thalys is te boeken vanaf 70 euro.
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Gezin: vriendin Marit en drie zonen Okke (4), 
Pelle (6) en Sietse (8).

Werk: accountmanager / Innovatie-Adviseur 
Internationaal bij de Kamer van Koophandel; 
docent Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft 
(parttime)

Citroën C.V.: mijn hele lijst aan auto’s die ik in 
mijn bezit gehad heb is nu 72 auto’s lang. Daarvan 
meerdere eenden, DS-en, Ami’s, CX-en, GS-en en 
SM’s. Op dit moment bezit ik: een Peugeot J7 

kampeerbus 
(1973) ,  een 
Renault Es-
pace Type 1 
(1986) ,  een 
X M  ( 1 9 9 0 ) 
voor  dage-
lijks gebruik, 
een GS (1975) 
e n  e e n  S M 
(1972).

Zoals jullie 
zien zijn maar 
liefst drie van 
deze auto’s 
van de hand 
van Robert 
O p ro n .  E i -
genlijk wil ik 

ze allemaal wel bezitten (dus o.a. nog een Renault 
Fuego en een Citroën CX). Maar dat gaat niet 
gebeuren. Ik ben een beetje APK-moe op dit mo-
ment.

De SM die ik nu bezit is een blijvertje. Het is 
mijn derde al. De eerste (1971 carburateur) was 
een mechanische miskoop uit België. ‘Motor he-
lemaal gedaan’, maar ondertussen de spanner 
uitgebroken en de tussenas helemaal drooggelo-
pen. De tweede SM is een lang verhaal, maar laat 
ik het er maar op houden dat ook bij deze auto, 
ondanks voor 22.000 euro aan facturen voor de 
motorrevisie, er NIETS aan de motor gedaan was. 

Ruben van der Horst is een nieuw clublid met een zeer respectabel auto-C.V. en 
momenteel eigenaar van maar liefst drie auto’s van de hand van Opron. Hieronder 
stelt hij zich aan jullie voor. Ruben, van harte welkom en hopelijk tot snel op een 
bijeenkomst van onze club

Door Marco van der Noordaa

Salut membre !
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De verkopende garage kon hier niets aan doen en 
heeft de auto keurig teruggenomen.

Mijn derde SM is een 1972 Injectie. Goud metal-
lic, zwart leer en… origineel Nederlands (23-20-
VG). Ik zag de auto staan na een tip van vriend 
Peter van Kouteren en was gelijk verkocht. Mede 
omdat de auto bijna exact even oud is als ik zelf. 
Enkele weken geleden samen met Peter Derks 
(wat een vakman/held) in twee heel gezellige 
dagen de natrium kleppen vervangen voor RVS 
massieve. En sindsdien… rijden maar. Een heer-
lijke auto, grotendeels origineel, in mooie staat. 
Ik ben er heel erg content mee.

Bijzonder aan de SM: ‘The best of both worlds’. 
Het is mijn droomauto. Ik ben gefascineerd door 
de uitmuntende, doordachte techniek. Enerzijds 
roept dit angstige reacties op, vanwege de risico’s 
op hoge kosten. Anderzijds is het een genot als 
het werkt en als je er zelf aan sleutelt leer je er 
ontzettend veel van. Met dank aan diverse leer-
meesters. Als industrieel ontwerper vind ik het 
de mooiste auto ooit ontworpen. De fluidité van 
Opron is hier uitermate geslaagd. Vier jaar gele-

den op Citromobile heb ik mee mogen doen aan 
de masterclass met Le Professeur zelf. Een dag 
om nooit te vergeten. En een handtekening in het 
grote ontwerpboek van Opron (van Peter Pijl-
man).

Kortom, de SM is mijn auto. Vrienden noemen 
hem vaak de Sucks Money. Dat zal ik dan ook niet 
ontkennen. Pijn is fijn zeggen ze toch wel eens? 
Het blijft lachen om bijvoorbeeld de gezichten 
van collega’s te zien als je zegt dat je een SM-
schuur hebt.

Bijeenkomsten van de club: het zou maar zo 
kunnen dat jullie me daar gaan zien. Niet dat ik 
een rustig leven heb, met jonge kinderen en twee 
banen, maar zo nu en dan wil ik natuurlijk heel 
graag mijn SM in het rijtje parkeren. En altijd ben 
ik geïnteresseerd om meer te leren over de tech-
niek. Veel mensen van de club ken ik al een 
tijdje, maar ik heb altijd tegen Robin Visser ge-
zegd: ‘Ik word lid zodra ik een rijdende SM heb’. 
En voilà…

Nog iets delen: kom eens langs in Herwijnen. 
De koffie staat klaar als ik thuis ben. 
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