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Evenementen

2013

17 - 20 mei  Internationale Citroën SM-meeting

juni  Club-bbq (bij een clublid thuis, meld u aan!)

september  Rubberrit door Duitsland

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,

Het seizoen 2013 is begonnen. De lente liet zich 
van zijn koude kant zien. Op de eerste dag van 
de astrologische lente sneeuwde het nota bene 
nog. Maar elk nadeel heb ze voordeel, om maar 
eens een open deur dicht bij huis in te trappen. 
De Diva’s hebben zo nog even wat rust en extra 
vertroeteling kunnen krijgen. Ook ik ben druk 
bezig geweest met de SM. Het past een Citroën 
SM-clubvoorzitter wat mij betreft namelijk niet 
om al te lang SM-immobiel te zijn. Met dank aan 
het Franse onderdelenmagazijn is het plaatwerk 
op een haar na gevild. De incourante voorraad 
lijkt me een bedrijfseconomische nachtmerrie en 
voor velen volstrekt overbodig, maar was voor 
mij een zegen.

Ondertussen levert het opknappen van de SM 
wel een hoop nuttige kennis op. Het inzicht in de 
onderdelenvoorziening, de uitdagingen daarbij 
inbegrepen, groeit nog steeds. Zo zijn er genoeg 
mogelijkheden. Om die om te zetten in realisatie, 
dat is een tweede. Uitdagingen liggen er overi-
gens niet alleen op het onderdelenaspect zelf, 
maar ook op het menselijke vlak. Omdat zelf 
produceren niet aan de orde is, rest de clubs niets 
anders dan producenten te vinden. En dan moet 
je mensen zover zien te krijgen dat te doen. Da’s 
best lastig met de aantallen waarover het gaat met 
de Diva… 

Een andere grote uitdaging is de bereidheid van 
de gemiddelde SM-rijder om veel geld uit te ge-
ven aan de auto. Dat is een steeds terugkerend 
thema. Zo heeft kort geleden iemand op Markt-
plaats een advertentie gezet om deurplaten aan 
de man te brengen. Ik heb contact opgenomen en 
ben in gesprek geraakt. Het verhaal was dat het 
maken van een mal tijdrovend is. Niks nieuws 
natuurlijk. En dus is de vraagprijs voor de deur-
platen € 550,-. Ik denk dat de SM-rijders hier nog 
niet aan toe zijn. We zijn ook in gesprek geweest 
over ontstekingen. Het laatste woord is er nog 

niet over ge-
zegd.  Op dit 
moment is het sentiment dat de prijs voor een 
beetje vlotte verkoopbaarheid op ongeveer 500 
euro zou moeten uitkomen, ook gelet op wat een 
123 kostte. Nou, daar kun je zoals de vlag er nu 
bij hangt dus geen high-end ontsteking voor ma-
ken.  

Voor wat betreft onderdelen is er wat te melden 
op het bandenvlak. Tijdens de FICCSM-vergade-
ring maakte Brian Cass de aanwezigen erop attent 
dat Blockley Tyre banden maakt in de juiste maat 
en met de juiste snelheidsindex. Dit was aanlei-
ding voor Nard om alles wat banden betreft even 
SublieM op een rij te zetten.

In het kader van de onderdelenvoorziening wil 
ik jullie niet onthouden dat ik toevallig tegen een 
bedrijfje aanliep dat 3-D scans kan maken en de 
digitale informatie kan vertalen naar een apparaat 
dat mallen maakt. Ik heb gelijk een Roue Résine 
langs gebracht en zo kon het gebeuren dat ik nu 
beschik over een 3-D tekening van een RR. Als 
deze ontwikkeling zich uitkristalliseert en door-
ontwikkelt, zouden we daar bij onderdelenrepro-
ductie wel eens erg veel lol van kunnen gaan 
hebben.  

En als het dan toch over de onderdelenvoorzie-
ning gaat, de aller-, aller-, állerbelangrijkste ont-
wikkeling is natuurlijk de samenwerking met 
onze Oosterburen. Na de gehouden enquêtes en 
de presentatie van de Duitse penningmeester 
Christof, Peter Derks en mijzelf, was de goedkeu-
ring van de samenwerking door de ALV welhaast 
een vanzelfsprekendheid. Alle aanwezigen stem-
den vóór. Geen enkele stem tegen. Het verhaal 
onderdelen heeft de gemoederen in de vereniging 
af en toe best doen oplopen. Nu is het rustig ge-
bleven. Kennelijk is er veel draagvlak voor de 
samenwerking. Nu wordt het nog even spannend 
of de Duitse ALV ook vóór zal stemmen. De 
beide besturen schatten in dat dit ook een fluitje 
van een cent wordt. Dat was een understatement. 
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Peter Derks en ik hebben het argument live kracht 
bij gezet. Dat was niet nodig. Met complimenten 
en aanmoedigingen in alle toonaarden vanuit de 
ALV werd de zaak beklonken met geroffel op de 
tafel. Dat is blijkbaar het plaatselijke gebruik. Ik 
moest even denken aan de beelden vanuit het 
Lagerhuis waar de heren allemaal met een diep 
doorrookte stem en begeleidende roffel ‘I’ zeggen. 
Er werd ook een voorschotje genomen op een 
verdere uitbreiding met de Zwitsers. Er waren 2 
leden aanwezig die ook Duits lid zijn. Ik sprak ze 
na de ALV en ze zeiden er echt voor te voelen. 

Nu het verhaal onderdelenvoorziening in een 
rustiger vaarwater komt, we hoeven immers nog 
‘slechts’ te zoeken naar reproductiemogelijkhe-
den en nieuwe aanhakers, komt er ruimte voor 
andere aandachtsgebieden. De website is namelijk 
niet alleen een bron van informatie, het is ook een 
belangrijk communicatiemiddel. De website kan 
bovendien ook nog worden gebruikt als commu-
nicatiestimuleringsmiddel (onthoud die voor het 
volgende potje Scrabble!). Een ledendeel met 
foto’s van man en paard zou waarschijnlijk bij-
dragen aan de onderlinge contacten en de her-
kenbaarheid van de verschillende Divarijders 
tijdens evenementen. Uiteraard willen we zorg-
vuldig omgaan met de privacy en dus zal één en 
ander gebeuren op basis van vrijwilligheid en met 
heel weinig gegevens.   

Wat betreft SublieM is er ook wat te vertellen. 
Tijdens de ALV hebben we wat voorbeelden rond 
laten gaan van goedkoper gemaakte, maar nog 
steeds mooie clubbladen. De reacties waren ver-
deeld. De besparing is enorm, maar toch vindt 
iedereen de SublieM zoals die is mooier. Het 
zoeken naar een mogelijke besparing houdt ver-
band met vragen vanuit de vereniging over het 
grote beslag dat SublieM op het verenigingsbud-
get legt. Daarbij zal de onderdelenvoorziening 
geld gaan kosten. Dat kan op 2 manieren worden 
opgebracht, door te bezuinigen op SublieM of 
door een contributieverhoging van naar alle 

waarschijnlijkheid 2 tientjes vanaf 2016. Gezien 
alle gevraagde en niet gevraagde reacties over dit 
onderwerp, zijn we erg terughoudend over een 
mogelijke verandering. Slechts als we een echt 
goed alternatief hebben dat bovendien door de 
leden breed wordt gedragen, zullen we SublieM 
elders laten gaan drukken. 

Gelukkig wordt de SublieMe verschijning van 
ons clubblad bepaald door een heuse ‘Boy Won-
der’, deel uitmakend van ons eigen ‘Dynamic 
Duo’. Comic- en filmkenners zullen nu wellicht 
aanslaan dat ik wel wat al te hard van stapel loop 
met een aanprijzing van mezelf. Niets is minder 
waar, in dit duo geen Robin. Tony, dat is de ‘Boy 
Wonder’. Hij zorgt ervoor dat we steeds zo’n mooi 
vormgegeven clubblad hebben.  De andere helft 
van het Dynamic Duo, onze eigen Michiel, die 
heeft met de nu voorliggende SublieM de hand-
schoen opgepakt. Het is zijn primeur. Met Michiel 
en Tony hebben we afgesproken voorlopig een 
schema van 3 SublieMs per jaar aan te houden. 
Het blijkt namelijk een uitdaging te zijn om vol-
doende kopij te genereren. We hebben wel afge-
sproken dat we zullen streven naar regelmaat, 
één SublieM vlak na de ALV, één vlak voor het 
einde van het seizoen en de laatste vlak voor 
Kerst. 

En als we het dan toch over SublieM hebben, bij 
het invoeren in de vorige SublieM in het druk-
programma is er wat misgegaan met het verhaal 
van Rens over Le Citron Pressé. De naam van de 
fotograaf was weggevallen. Dat is Frank Greiner. 
Frank heeft van architectuur- en bedrijfsfotogra-
fie zijn werk gemaakt. Wat mij betreft zou hij ook 
zo terecht kunnen bij Top Gear magazine. We 
danken hem voor het kosteloos beschikbaar stel-
len van de foto’s.

Zo dat was het voor nu met wat ditjes en datjes 
over het wel en wee in de vereniging. Ik wens 
jullie veel leesplezier!

Robin Visser

Van de voorzitter
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Oliebollendag 2012

Op 29 december 2012 hield Cyril Sars weer zijn 
jaarlijkse Oliebollendag. De leden van de Cit-
roën SM Club waren de gehele dag welkom om 
een kijkje te kunnen nemen in zijn bedrijf. 

De ontvangst was hartelijk, koffie en oliebollen 
werden verzorgd door Mariël, de vriendin van 
Cyril. Alle ruimtes waren opengesteld voor be-
zichtiging. Een aantal SM’s stond opgesteld in 
de werkplaats, hiervan worden momenteel de 

Snelle Mededelingen

motorblokken on-
der handen genomen. Onder 
andere een SM waar ik tijdens een clubrit in 
gereden heb, die liep toen al niet zo lekker en 
had enige aandacht nodig. Hier was de “onder-
liggende” techniek van de auto goed te zien, nu 
de motoren niet gemonteerd zijn. Achterin de 
werkplaats een mooie originele witte Franse SM, 
toch wel erg mooi hoor een witte SM. En natuur-
lijk was alles prachtig versierd. Verder nog een 
DS in opbouw, alles hagelnieuw gemonteerd. 
Machtig, dat zag er gelikt uit. 

Verder viel op dat de ruimte aan de overkant 
van de werkplaats niet meer gebruikt wordt, alle 
auto’s staan nu in de loods grenzend aan de 
werkplaats. Ook erg interessant! Van een kaal 
casco tot een nagenoeg complete SM uit Italië. 
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Hier raakte ik aan de praat met een werknemer 
van Cyril, dit is de man die de motoren reviseert. 
En aangezien ik dit veruit het meest interes-
sante van de SM vindt heb ik een dik uur staan 
praten met de beste man. Wat een boel informa-
tie kreeg ik van hem, erg nuttig voor mijn eigen 
project.

De besturen van de Duitse en Nederlandse Club 
hadden nog een intensief overleg over de onder-
delenvoorziening, een gesprek dat zoals het er 
nu naar uitziet zijn vruchten afgeworpen heeft!

Cyril en Mariël, bedankt voor de ontvangst!
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Veenweg 60
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www.minkehilgenberg.nl
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In de vorige SublieM hebben jullie gelezen hoe ik een start had gemaakt met de 
opbouw van het prachtige Maserati V6 motorblok. Het artikel eindigde met het 
plaatsen van de zuigers in de cilinders.

Door Michiel Rautenberg

Nadat de zuigers in de cilinders waren geplaatst 
heb ik de krukas vóór montage ultrasoon laten 
reinigen. Hierbij worden vooral de oliekanalen 
ín de krukas goed gereinigd. En aangezien ik een 
stukje vloeibare pakking in een oliedoorvoer van 
een big-end had aangetroffen leek mij dit geen 
overbodige luxe…. Kosten: 3 tientjes! Gewoon 

doen dus. Vervolgens alle carterdelen eerst maar 
eens grondig gereinigd met ontvetter, ongelooflijk 
wat de oude olie aan residu had achtergelaten in 
het blok. Het leek wel bitumen. Het uit elkaar 
halen van deze C114 was écht nodig…. Alleen 
was het alleen om de Franse slag van de vorige 
monteur.

Het monteren van de krukas was nog een las-
tige klus, alle drijfstangen moeten natuurlijk goed 
op de big-ends geplaatst worden. De krukas is 
tamelijk zwaar en zonder hulpmiddel is het erg 
lastig om te doen. Met een beetje hulp van Mac-
Gyver lukte het om de krukas goed te plaatsen. 

De lagerschalen van de krukas en drijfstangen 
zijn allemaal vervangen door nieuwe. De oude 
waren erg versleten en moesten vervangen wor-
den, en als je alles toch los hebt liggen….. Bij het 
monteren van de drijfstangen moeten de num-
mers die op de zijkant staan overeenkomen bij de 
montage (zie de foto). Bij demontage moet je dit 

goed noteren, alles moet weer op exact dezelfde 
plaats teruggeplaatst worden. En, niet onbelang-
rijk, aan elke drijfstang zitten een rechte en een 
afgeschuinde kant. Op elke kruktap zitten twee 
drijfstangen gemonteerd, deze moeten met de 
rechte kanten tegen elkaar zitten anders loopt het 
kapot omdat alles dan onder spanning staat. 
Drijfstangen op moment vastgezet, verder met de 
axiaallagers! De axiale speling van de krukas moet 
liggen tussen 0,15 en 0,22 mm. Na meten wist ik 
dat deze speling 0,2 mm was, deze lagers zijn dus 
niet vervangen. 

Fine-tuning…
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Goed, verder met de onderste carterhelft. Deze 
was al mooi schoongemaakt dus kon direct ge-
monteerd worden, ook met nieuwe lagers natuur-
lijk, olie en een dun randje vloeibare pakking op 
het pasvlak. Niet te veel, dit komt allemaal in het 
carter terecht en dus in de olie (foto hierboven). 
En als dat op verkeerde plaatsen komt kan het 
fout gaan... Na alles op moment vastgezet te heb-
ben is de vloeibare pakking die tussen de pasvlak-
ken uit kwam verwijderd, nu kon ik er nog goed 
bij! De krukas draaide mooi rond in de nieuwe 
lagers. 

Vervolgens was het de beurt aan de primaire 
distributie en vond ook de tussenas zijn plek weer 
in de motor. Zoals eerder vermeld heb ik gekozen 
voor de originele spanner en geleider, deze on-
derdelen werden zorgvuldig gemonteerd. Uiter-
aard is de primaire ketting vervangen door een 
nieuwe! Hierbij is het belangrijk dat de “0” op het 
krukastandwiel en de “0” op de tussenas tegen-

over de “0” op het motorblok staan (foto hieron-
der). Anders is in een later stadium de timing van 
de nokkenassen niet af te stellen en kun je alles 

weer loshalen. Na de montage van de primaire 
ketting heb ik nieuwe secundaire kettingen om 
de tussenas gelegd, maar nog niet “gesloten”. 
Deze kettingen hebben een schakel, deze wordt 
in een later stadium gemonteerd. 

Toen was het tijd voor de meest tijdrovende 
klus: de cilinderkoppen….. Eerst alle onderdelen 
maar eens gedemonteerd: lagerkappen, nokken-
assen, bussen, kleppen, klepseals en toen grondig 
schoongemaakt. Mijn hemel, deze motor lustte 
vermoedelijk een aardige slok olie. Cilinders die 
zo glad waren als een spiegel, versleten zuiger-
veren en uitgeharde klepseals. Dit uitte zich in 
gitzwarte verbrandingskamers in de koppen, daar 
zat erg veel kool in. Goed, dit schoongemaakt en 
de rest geïnspecteerd, nokkenassen opgemeten. 
Deze zaten nog binnen de limiet. Uit kostenover-
wegingen heb ik ervoor gekozen de klepgeleiders  
en –zittingen te laten zitten en de klepzittingen 
te slijpen (foto pag. 15 bovenaan). Wellicht dat er 
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in de toekomst nog eens een koprevisie gaat 
plaatsvinden. In de cilinderkoppen zat veel meer 
werk dan ik gedacht had, ongelooflijk. Alles 
schoonmaken, kool schrapen, kleppen slijpen, 
enzovoort. Uiteraard zijn alle holle uitlaatkleppen 
vervangen door massieve, en in cilinder 5 is ook 
een nieuwe inlaatklep gemonteerd. In het verle-
den is hier al eens een klep afgebroken, dat was 
goed te zien aan de zuiger (foto hieronder). Ook 
de inlaatklep was beschadigd en het leek me wijs 
deze te vervangen. 

Nu alle kleppen op hun plek zaten was het tijd 
voor het meten van de klepspeling (inlaatkleppen 
0,3 mm, uitlaatkleppen 0,5 mm). Nokkenassen 
gemonteerd en klepspeling gemeten. Deze was 
niet overal goed meer. Met behulp van een een-
voudige Excel sheet [rechts] kon ik precies bepa-
len welke klepspeling goed en niet goed was. Met 
deze sheet toog ik naar mijn vaste motorfietsdea-
ler in Bodegraven. De shims die Maserati gebruikt 
voor het afstellen van de klepspeling zijn namelijk 
dezelfde als van de oudere Ducati motoren. 
Nieuwe shims opgemeten en gemonteerd, nu 
waren alle spelingen goed! Weer een stap verder, 
maar wat hebben de koppen veel tijd en geduld 

gekost….
Vervolgens heb ik de cilinderkoppen weer ge-

monteerd op de cilinders. Eerst heb ik alle kop- en 
voetbouten goed schoongemaakt, deze waren erg 
vervuild. Als je dit niet goed schoonmaakt gaat 
een deel van het koppel verloren in de vervuiling 
en trek je de cilinderkoppen niet vast genoeg aan. 
Na het schoonmaken heb ik de bouten goed in-
gesmeerd met kopervet en de cilinderkoppen op 
moment vastgezet. So far, so good! Het begint 
weer een motor te worden! Daarna de ketting-
spanners in de koppen geplaatst en de secun-
daire kettingen om de nokkenassen gelegd [foto 
hieronder]. Na het sluiten van de kettingen heb 
ik de lagerkappen op moment vastgezet en de 
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kettingspanner op 20 Nm gespannen. En nu was 
het tijd voor het meest nauwkeurige klusje van 
het hele blok, het afstellen van de nokkenassen 
m.b.v. een micrometer. Maar eerst moesten er 
steunen gemaakt worden waar de micrometer in 
paste, het originele gereedschap was (helaas…) 
niet voorhanden. Nu was het mogelijk om de 
nokkenassen af te stellen! 

Als eerste wordt cilinder 1 in het bovenste dode 
punt gezet, de merktekens op de nokkenassen 
gelijk met de tekens op de lagerkappen en nu kan 
alles afgesteld worden. Met cilinder 1 in BDP 
moeten de nokkenassen van deze cilinder de in-
laatklep 1 mm en de uitlaatklep 1,3 mm indrukken 
[foto rechts]. Hetzelfde deed ik voor cilinder 6, 
en dan met deze cilinder in BDP. Met behulp van 
een stukje leer in een lagerkap om de nokkenas 
te borgen en veel geduld is het gelukt. Dit is echt 
een klusje waar je handigheid in krijgt als je het 
een paar keer gedaan hebt….. En het ging ook 
niet de eerste keer goed, maar oefening baart 
kunst! Fine-tuning…..

Nu ben ik zover dat de kleppendeksels gemon-

teerd zijn, de afstelling is in orde en we kunnen 
verder [foto onder]. Wat nu volgt is het deksel 
van de oliepomp en de carterpan. Voor de vol-
gende SublieM! Rest mij alleen nog Nard en 
Cyril & medewerker te bedanken voor de ant-
woorden en tips bij ál mijn vragen. Enige hulp 
van heren met ervaring is namelijk onmisbaar als 
je zo’n motor voor het eerst gaat opbouwen…. 

Wordt vervolgd!
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Bandenmaten
Op ieder autoband staat de maat; bijvoorbeeld 
195/65/15. Dit staat voor breedte/hoogte/diameter. 
Maar er wordt hier met verschillende soorten 
maten gemeten: millimeters; percentages van 
millimeters en inches. Lekker logisch! Dus hier-
onder volgt een toelichting:

• 195 is de breedte van de band in mm. Deze band 
is dus 19.5 cm breed.

Dat niet iedere band onder jouw auto past, weet zelfs de grootste leek. Maar er is 
meer dan alleen de maat die moet kloppen. Daarom eerst een algemeen stukje 
over bandenmaten, gewichten en snelheden. En vervolgens tips welke band het 
beste is voor de Citroen SM

Door Nard van der Meer

De beste SM-band
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• 65 is de hoogte van de band uitgedrukt in een 
percentage (hier dus 65%) van van de breedte van 
de band. Onze band is dus 65% van 195 mm is 
63.45 cm. 

Soms staat hier niets (190/15). In dat geval is de 
band altijd een 80% band. Tegenwoordig zijn de 
hogere banden (80 en hoger) alleen voor bestel-
wagens. 

Ook 70 serie banden voor luxe wagens worden 
zeldzaam. Het moet, volgens de laatste mode, nu 
breed en laag zijn. Niet erg comfortabel, wel leuk 
op het circuit.
• 15 is de diameter van de velg. Deze maat is in 
inch (lekker handig). Deze band past alleen op 
een 15 inch velg. Er zijn ook velgen die een cen-
timeter maat hebben, zoals de TRX velgen van 
een CX, die zijn 39 cm in doorsnede i.p.v. 15 inch 
of wel 38.1cm . Daar passen dus geen inch banden 
op en daar zijn daarom nauwelijks (betaalbare) 
banden voor.

Een 205/60/15 en een 195/65/15 band passen dus 
allebei op dezelfde velg (15 inch); alleen is de 
eerste band breder (20.5 cm) en platter (62.7cm 
hoog). Dit heeft effect op het weggedrag en op de 
afwijking van de teller. Een leuke rekenmodule 
vind je op de site: http://www.buggyboys.be/nl/
tech_tellerafwijking.htm

Draagvermogen en snelheidsindex

Op de zijkant van een band staan de maten, maar 
ook het draagvermogen en de snelheidsindex. 
Deze waarden zorgen ervoor dat de band niet 
alleen past bij de velg, maar ook bij de auto.

Het draagvermogen, ofwel belastingsindex, 
geeft aan hoeveel kg de band volgens de fabrikant 

dragen kan. 88 betekent bijvoorbeeld dat de band 
max. 560 kg dragen mag. Bij de APK is dit alleen 
belangrijk voor bestelwagens, bij personenwagens 
wordt hier niet naar gekeken. Maar het is natuur-
lijk wel belangrijk. Banden gemaakt voor bestel- 
of terreinwagens, doen het namelijk onder een 
luxewagen niet goed omdat ze vaak versterkt 
(reinforced) en dus zeer stug zijn.

De snelheidsindex geeft aan hoe snel er maxi-
maal gedurende langere tijd bij kamertempera-
tuur gereden mag worden met de band. Voor-
waarde hierbij is dan wel dat de band niet versle-
ten mag zijn (minimaal 2 mm profiel) en op de 
juiste spanning moet zijn. Boven deze snelheid 
garandeert de fabrikant niet dat de band heel 
blijft.

Zie onderstaande tabel met de snelheidsindex 
(S) en snelheid (V) in km/h:

S V in Km/h

R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
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W 270
Y 300
ZR 240+

Codering van de velg
Niet alleen de band, maar ook de velg zelf heeft 
een codering. Hiervan noem ik alleen de voor de 
band belangrijke codes, er staan er dus meer op.

Bij de SM staat er 6JX15 op de velg. De J staat 
voor de vorm van het velgbed. En de 6 staat voor 
de breedte van de velg. In dit geval 6 inch. Een 
inch is 2.54cm dus dat wordt dan 6x2.54=15.24 cm 
breed. Bijna alle velgen hebben een J codering, 
dat is nu dus niet zo belangrijk. De breedte wel, 
want op een hele brede velg mag je dus geen hele 
smalle band monteren en omgekeerd. 15 inch 
staat voor de velgdiameter. Deze velg is dus 
15x2.54=38.1 cm in diameter

Wat is de beste band voor je Citroen SM?
De beste bandenmaat voor een SM is 205/70/15 
zoals de fabrikant voorschrijft. Deze banden zijn 
dus 20.5cm breed en 66.8 cm hoog. De velg van 
een SM is 6JX15 en dus 15.24cm breed en een 
diameter van 38.1cm.
Originele XWX Michelin band

De SM werd destijds geleverd met XWX banden 
van Michelin. Deze worden nog mondjesmaat 
gemaakt en zijn schreeuwend duur. Ga je voor 
origineel, dan zijn dit de banden die je moet ko-
pen. Ik vind ze, behalve duur, zeer matig rijden. 
Ze maken veel lawaai en bij nat weer is er geen 
grip. Ook de wang is erg hard. Dus het comfort 
laat te wensen over en dat voor 300 euro (of meer) 
per stuk... 

Je ziet dan ook dat veel SM-rijders op tweede-
hands XWX-banden gaan rijden. Soms zijn dit wel 
20 jaar oude banden. Het rubber is keihard ge-
worden en zo’n band is daarmee levensgevaarlijk.

Afgezien van Michelin is er Vredestein; deze 
levert de Sprint classic band in de juiste maat. 
Deze Vredestein-banden doen het weliswaar goed 
op een DS maar voor de SM ben ik niet onder de 
indruk. Kortom geen klassieke banden voor mij.

Persoonlijke ervaringen met alternatieve ban-
den

Omdat ik de XWX duur vind en onrecht vindt 
doen aan het fantastische weggedrag van de SM, 
ben ik op zoek gegaan naar alternatieve banden.
Natuurlijk heb ik niet op alle banden gereden dus 
hierbij alleen mijn persoonlijke ervaringen.

Zelf heb ik een tijdje op de Pirelli P6000 gereden 
in de maat 215 /65/15, iets te breed. Het rijdt beter 
dan een XWX, maar piept erg in snelle bochten. 

De P4000 in de juiste maat doet het beter, maar 
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baar. Verder is constant 240 Km/h een illusie. De 
H-band tot 210 Km/h is meer dan genoeg voor 
een SM.
Ik durf zelfs op T-banden te rijden. Daarmee mag 
je constant 190 Km/h rijden! Ik wil de eerste nog 
zien die een uur lang minimaal 195 rijdt!! Zeker 
als je de bandenspanning wat hoger aanhoudt 
(2.5 voor en 2.2 achter) is er niets aan de hand.

Conclusie
Kies voor een bandenmaat 205/70/15 met een la-
gere belastingsindex (normaal is 91 t/m 96) en een 
snelheidsindex van minimaal T (of voor de voor-
zichtige rijders onder ons H). Let er op dat je geen 
bestelwagen of 4x4 banden kiest, want die komen 
veel voor in deze maat.

Heb je andere ervaringen, dan hoor ik ze graag. 
Voor goede alternatieven sta ik namelijk altijd 
open: info@renard.nl

Succes!

Handige links

www.autobandenmarkt.nl
http://www.banden-pneus-online.nl/autoband-
205-70-15-95-T.html
www.vredestein.nl/autobanden/klassiek/sprint-
classic/maten/
http://www.nettobandshop.nl/Banden.html?hoo
gte=15&breedte=128&diameter=716

is niet meer te koop. Dit geldt ook voor de Miche-
lin Energy in de juiste maat.

Op zoek naar andere alternatieven kwam ik op 
de Latitude van Michelin. Speciaal gemaakt voor 
de MPV markt. Je mag er dus hard mee rijden en 
de indexen zijn goed (96H). De SM is met 1600 kg 
namelijk geen lichtgewicht. Ik vond ze erg goed 
rijden en zeker de moeite waard. 

Momenteel heb ik onder mijn eigen auto, bij 
wijze van experiment, Hankook Kinergy 205/70/15 
96T. Ik heb er nog niet veel mee gereden maar de 
eerste indruk is goed. Ook in Duitse tests komt 
hij er goed uit en hij is spotgoedkoop.

De Hankook heeft trouwens een profiel wat heel 
erg lijkt op de Michelin Energy Saver.

Conclusie: er is niet veel te koop in de juiste 
maat met de juiste indexen. Ik denk dat de beste 
keuze de Michelin Latitude is en het beste alter-
natief de Hankook Kinergy.

Drie praktische tips voor het kiezen van de 
juiste band voor je SM

Ben je op zoek naar een moderne band voor de 
SM? Houd dan rekening met deze tips:

1. Allereerst de maat. Monteer je een bredere band 
zoals bijvoorbeeld een 215/65/15, dan zal deze 
over de velg heen bollen. Hierdoor heb je in boch-
ten meer gepiep en wil de auto over de band heen 
rollen waardoor deze dus minder stabiel is. Ach-
ter passen deze banden maar net in de wielkast. 
Maar verder wijkt deze maat (21.5cm breed en 
66.05 cm hoog) niet veel af van de originele band. 
Een smallere band is geen optie want dat is geen 
gezicht.

2. De belastingsindex is eigenlijk het grootste 
probleem als je een moderne band wilt monteren 
op een SM. De meeste moderne banden met maat 
205/70/15 zijn bedoeld voor lichte bestelwagens 
en hebben een veel te hoge belastingsindex en zijn 
dus stug en oncomfortabel. Kies dus voor een 
lagere belastingsindex (normaal is 91 t/m 96). 
Lager dan 91 bestaat niet in deze maat.

3. Een wat kleiner probleem is de snelheidsindex. 
Een SM zou op V-banden moeten staan (met een 
bijbehorende maximale snelheid van 240 Km/h), 
maar V-banden zijn niet in de juiste maat verkrijg-
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Cyril stuurde mij begin dit jaar een mail met de 
mededeling dat iemand in België hem een casco 
van een SM aanbood. Cyril had geen interesse, is 
het niets voor jou? Tijdens de oliebollendag heb 
ik hierover gesproken met zijn medewerker Peter, 
die had dat onthouden en zo kwam de mail bij 
mij. Ik heb de toenmalige eigenaar in België ge-

beld, enige vragen gesteld en om foto’s gevraagd. 
Dezelfde dag kreeg ik de foto’s binnen, en op de 
foto’s zag het er interessant uit! De beruchte plek-
ken als de wielkasten, onderzijde achterschermen 
en de hoeken in de koffer waren nog in prima 
staat. Toch maar eens gaan kijken…..

Een paar dagen later toog ik na mijn werk rich-

DONOR-SM!

Reeds enige tijd zocht ik een donor SM. Dat is bij het opbouwen van een auto 
altijd makkelijk, dat hebben Dirk-Peter en ik gemerkt bij het opbouwen van Dirk 
z’n CX. Mis je een onderdeel? Joh, we kijken even in de donor. En bingo! Tevens 
wilde ik een hard casco, dat zonder laswerk mooi te maken is.

Door Michiel Rautenberg
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ting Dendermonde. Wat ik daar aantrof was in-
teressant, maar ook verbazingwekkend. Ik kwam 
in een loods die nog vol stond met auto’s (SM’s, 
CX-en) en allerlei spullen, maar het dak van deze 
loods was al voor de helft verwijderd! De loods 
werd namelijk gesloopt voor nieuwbouw. Het 
leek mij niet direct de juiste volgorde van werken, 
maar goed. In de loods stond ook het casco, op 
poten. Het was niet alleen een casco, de auto was 
op het motorblok en de voorwielophanging na 
bijna compleet. Ook het volledige interieur 
(blauw stof) was er nog bij. Zo ook het dashboard 
inclusief verwarming en aanjager. Hiervan kon 

ik direct al een aantal onderdelen gebruiken, het 
werd steeds interessanter! Verder nog twee 
goede harde deuren, de complete deurrubbers, 
rvs panelen, alle ramen, kofferklep, motorkap, 
twee zeer goede voorschermen en de originele 
achterbumper zonder rubbers zat er nog op! Deze 
zijn redelijk zeldzaam. Het is een vroege SM, 
getuige ook de typeplaatjes op de stijlen met al-
leen “SM” erop.

De panelen naast de achterbank heb ik verwij-
derd om de achterschermen inwendig goed te 
kunnen inspecteren op roest. Hier was geen roest 
te ontdekken, echt keihard! Dat maak je niet vaak 
mee. Deze SM heeft lang binnen gestaan vermoe-
delijk. Ook in de koffer zat geen roest. Alleen op 
de wielkasten trof ik enige sporen van roest aan, 
maar dit is niet zorgwekkend. Na enig onderhan-
delen werd ik het eens met de eigenaar en was de 
koop dus gesloten! Zo heb je geen SM, en zo heb 
je er twee! Maar, waar ben ik aan begonnen…..? 
Enfin.

Nu moest de auto nog opgehaald worden, dit 

zou een flinke klus worden omdat de auto niet 
op zijn wielen stond en het niet mogelijk was om 
“even” de wielen te monteren voor transport. 
Maar veel tijd om na te denken had ik niet, op een 
woensdag ben ik gaan kijken en de zaterdag erop 
moest de auto weg zijn in verband met het verder 
slopen van de loods…

Met enige spoed Dirk (vindt ‘ie niet leuk als ik 
zulke Citroën-klusjes zonder hem doe) en mijn 
vader (E achter B rijbewijs, vroeger kreeg je die 
erbij…) geregeld, en hebben we tijdens de vol-
gende sleutelavond zitten brainstormen hoe we 
de SM op een auto-ambulance zouden krijgen. 
We hadden enige manieren bedacht, maar of het 
in de praktijk zou werken? 

Zoals vermeld gingen wij de zaterdag erop naar 
Dendermonde om de auto op te halen. Eerst even 
de inwendige mens verzorgd bij de locale McDo-
nalds, mijn mede-reizigers gaven op een grap-
pige doch niet mis te verstane wijze aan dat ze 
toe waren aan koffie en eten. Tja, en voor je hulp 
moet je wat doen he! Anders moet ik dat weer 
járen aanhoren natuurlijk. Maar ik kon ook wel 
wat gebruiken. Na het eten reden we naar de SM. 
De aanhanger werd voor de auto gepositioneerd 

‘Dirk vindt het niet leuk als 
ik zulke Citroën-klusjes 
zonder hem doe.
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en het bedachte plan werd uitgevoerd. Tenminste, 
deels uitgevoerd… Het bleek toch lastiger dan 
gedacht! Een kraan met machinist die in de loods 
stond bood soelaas, en met behulp van kettingen 
en een stalen H-bint hebben we het casco goed 
op de aanhanger weten te krijgen. Vervolgens 
werden alle losse onderdelen in de auto gelegd 
en togen we na afrekenen weer huiswaarts. Plan 
A heeft gewerkt, nu plan B nog…… De auto moest 
immers ook weer van de aanhanger af.

Bij ons stekkie hadden we een plaats geregeld 
waar het casco kon staan, echter was dit onder 
een afdak. “Even” de auto van de aanhanger tillen 
en op zijn nieuwe plek zetten ging dus niet… 

Gelukkig is de eigenaar van de boerderij waar wij 
sleutelen in het bezit van een graafmachine, die 
zag ons projectje en wilde helpen. Na de graaf-
machine enigszins omgebouwd te hebben moest 
het lukken de auto goed op zijn plek te kunnen 
zetten. Wát een operatie, maar tevens wát een 
kick als het allemaal lukt! Na anderhalf uur den-
ken en doen stond de donor-SM op zijn poten. 
Helaas is door het transport vanuit België de 
voorruit gesneuveld, hier is een kleine barst in 
gekomen. Waarschijnlijk door het toch iets torde-
ren van de auto bij het op- en afladen. Maar ik 
sluit ook niet uit dat het komt door die fantasti-
sche wegen in België, wát een crime is dat. We 
konden bij Antwerpen letterlijk niet harder dan 
60 km/u omdat we zaten te stuiteren in de auto. 
Ongelooflijk, ik wil nooit meer iemand horen 
klagen over het betalen van wegenbelasting in 
ons land (behalve de bezitters van oldtimers na-
tuurlijk). Weer wat geleerd, eerst de voorruit 
verwijderen bij een volgend projectje.

Na een week zijn we de donor rustig gaan be-
kijken, vooral in de kofferbak lag nog een aantal 
niet-bekeken onderdelen. Er lag nog een com-
plete stuurunit, een hoogteregeling van de kop-
lampen (intact!) en tegen de achterbank aan lagen 
6 brieven uit 1966 van een destijds wanhopig 
verliefde vrouw…. Die gaan in ons archief!
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Het ‘oude
Citroëngebouw’

Mogelijk bent u alleen geïnteresseerd in auto’s, 
en is het gebouw maar bijzaak. Dan mag ik graag 
een poging doen om u op andere gedachten 
te brengen. Want dit gebouw van architect Jan 
Wils uit 1931, werd destijds geroemd als meest 
geavanceerde garagegebouw. Het was dusdanig 
ingericht dat er onder ideale arbeidsomstandig-
heden en met de meest geavanceerde apparatuur 
gewerkt kon worden aan de meest innovatieve 
auto die in Europa werd gebouwd. 

Licht, Lucht, Ruimte. In de jaren twintig en 
dertig van de 20e eeuw is de wereld flink in bewe-
ging. De koets heeft afgedaan, de mens laat zich 
vervoeren met trein, auto, vliegtuig of schip. Die 
drang om zich te verplaatsen, te bewegen, vind 
zijn weerslag in de kunst en de architectuur van 
de jaren na WO I. Een oorlog die veel ellende 
over Europa had gebracht en die was ontstaan 
als gevolg van nationale en regionale tradities. 
De Avant-garde zocht een nieuwe, vrije maat-
schappij met veel Licht, Lucht en Ruimte, waarin 
een mens zich vrij kan bewegen. Die wens zie je 
terug in de diverse beeldende kunsten. Schilders 
bijvoorbeeld, proberen beweging weer te geven, 
in een hondje dat met meerdere pootjes tegelijk 
naast zijn baasje loopt. Of in een man die de trap 
afloopt, met de voortgaande beweging van veel 
armen en benen. 

Het ligt niet voor de hand om bewegelijkheid 

in een gebouw uit te beelden. Nu zijn architec-
ten vaak fantasierijke techneuten, dus kiezen zij 
voor architectuur die lijkt te zweven. Ook Wils 
doet dat in dit gebouw, door op de begane grond 
geen baksteen, maar doorlopende glazen wand 
toe te passen. Het baksteen begint pas waar het 
glas ophoud, zo ongeveer op de eerste verdie-
ping. Daardoor lijkt het gebouw veel lichter van 
gewicht dan gebruikelijk, alsof het is opgetild. 
Voeg daarbij de dunne kozijnen van staal of brons 
en het glasoppervlak loopt schijnbaar zonder 
onderbreking door. Binnen brengen diezelfde 
raampartijen veel licht in het interieur en bieden 
ze een bijna ononderbroken ruimtelijke zicht op 
de wereld buiten. Dat ruimte effect wordt nog 
verder versterkt door de witte wanden en vloeren 
en door het glazen plafond. 

De balustrades Na WO I, als veel Europeanen 
per schip naar Amerika emigreren, dringt bij 
kunstenaars pas goed tot het besef door dat een 
deinend schip, zonder de beperking van een vaste 
grond, de meest ultieme vorm van vrije beweging 
is. Dat gegeven inspireert met name de architect 
Jan Duiker. (1890-1935) Voor Hilversum ontwerpt 
hij ongeveer in diezelfde tijd dat het Citroën ge-
bouw ontstaat, twee gebouwen. Hotel Gooiland 
en Sanatorium Zonnestraal. Beide met lange 
rijen dunne stalen ramen en balkons met stalen 
leuningen. Wit als de wanden van een schip. 

Jan Wils (1891-1972) was een architect van het ‘Nieuwe Bouwen’. Dat betekent 
dat hij van strakke bouwvormen hield, zonder tierelantijnen aan de gevels. 
Het Citroëngebouw van zijn hand, aan het Stadionplein in Amsterdam, lijkt 
tamelijk nieuw, met moderne details, maar het is al een oude dame van 80 jaar. 
Ze heeft turbulente tijden meegemaakt. Ze heeft diverse operaties ondergaan 
aan haar ingewanden, haar huid is gelift, en sinds de jaren tachtig staat ze daar 
in oogverblindend wit

Door ?
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Daarmee de suggestie oproepend van een luxe 
cruiser. Wils speelt ook met dat gegeven in het 
Citroën gebouw, waar hij twee kleine balustrades 
toegepast aan de buitenzijde bij de balkons van de 
twee appartementen en lange balustrades binnen 
in de hal op de eerste etage. 

André Citroën was een visionair. André Cit-
roën was zijn tijd ver vooruit. Een visionair op 
het gebied verkoop en marketing. In de eerste 
jaren worden er internationaal filialen geopend. 
(Engeland, Zwitserland, Italië, Denemarken. Ook 
in België en Nederland. Hij stelt in 1927 Maurice-
Jacques Ravazé aan, een architect die tot taak 
krijgt de naamsbekendheid te vergroten en dea-
lers in te richten met een geavanceerde inrichting 
en moderne apparatuur die de uitstraling van 
Citroën als fabrikant van geavanceerde auto’s ver-
sterken. Ravazé bouwt prestigieuze gebouwen. 
Een gigantische etalage van tien verdiepingen in 
Rue Marboeuf, Parijs. En in Lyon en een enorme 
garage naar Amerikaans model, zoals in Chicago, 
met natuurstenen en decoraties tegen de gevel. 

In 1928 richt Citroën zijn blik op Amsterdam. 

Na Frankrijk is Nederland aan de beurt. In 1928 
vinden de eerste besprekingen plaats voor een 
grote moderne garage in Amsterdam, die zowel 
een showroom, als een garage en kantoren zal 
bevatten en groot genoeg is om de enorme voor-
raad onderdelen te herbergen. Het zal niet in het 
centrum van de stad worden gebouwd, maar aan 
de uitvalswegen, op de route naar Rotterdam 
en Parijs. Het stadsbestuur wijst het voorterrein 
van het Olympisch Stadion aan, waar eerder dat 
jaar twee tijdelijke gebouwen, voor krachtsport 
en schermen, waren afgebroken. Oorspronkelijk 
was het de bedoeling geweest om niet alleen dit 
gebouw hier neer te zetten, maar een aan weers-
zijden van de Marathonpoort, in de as vanaf de 
Van Tuyll van Serooskerkenweg. Samen zouden 
deze de opgang naar het stadion markeren. Aan-
gezien het Stadion zelf, door architect Jan Wils 
was ontworpen, was het van meet af aan voor de 
gemeente Amsterdam duidelijk dat ook de twee 
andere gebouwen van zijn hand moesten zijn. 

De deal was snel gemaakt. Amsterdam was wel 
wat gewend op het gebied van moderne architec-
tuur. Het Olympisch Stadion was voor die tijd 
zeer modern, met zijn horizontale opbouw en 
met een hoofdingang die werd gedomineerd door 
een markante toren, waar voor het eerst in de 
geschiedenis het Olympisch vuur werd aangesto-
ken. Dit mooie stadion stond aan de rand van het 
grootste uitbreidingsgebied van Amsterdam. In 
de onmiddellijke omgeving werden in diezelfde 
tijd, moderne woonblokken opgetrokken in een 
variant van de stijl van F.L. Wright, met horizon-
tale overstekken en brede balustrades waarachter 

Waarom kiest Citroën 
voor deze bijzondere, 
lichte en luchtige stijl?
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een ingang schuilging. Decoratie zat vooral in 
een variatie aan bouwvolumes, zoals erkers in 
de stijl van de Amsterdamse school, die als een 
uithangbord halverwege tegen de gevel hingen. 

Gezien het moderne imago van Citroën en ge-
zien de eerder genoemde gebouwen in Frankrijk, 
gaat de Franse autofabrikant gemakkelijk ak-
koord. Zowel met de omgeving als met de wens 
van de Gemeente om architect Wils ook dit Cit-
roëngebouw te laten ontwerpen. Een ongewone 
mix van bestaande stijlen? Waarom kiest Citroen 
voor deze bijzondere, lichte en luchtige stijl? De 
architectuurwereld van die dagen, gonst van 
de bewondering voor een goede vriend van Jan 
Wils, de architect Willem Marinus Dudok. Het 
door hem ontworpen Raadhuis in Hilversum 
staat nog in de steigers, maar zal in 1931 worden 
opgeleverd. Alleen de tekeningen daarvan heb-
ben al veel stof doen opwaaien. En ook tijdens de 
bouw wordt door architecten uit de hele wereld 
met bewondering gesproken over de bijzondere 
samensmelting van de verschillende stijlen. Over 
De STIJL, (denk Van Doesburg en Mondriaan) 
Amsterdamse School, Berlage, en de beroemde 

F.L .Wright uit Chicago waar, sinds de enorme 
stadsbrand, zeer moderne kantoren en fabrieken 
worden gebouwd. Over de voorwaarde van Am-
sterdam om Wils als architect te nemen, wiens 
architectuurstijl overeenkomsten heeft met de 
stijl van Dudok, hoeft Ravazé niet lang na te den-
ken. André Citroën financiert het geheel, zodat 
het eerste, zeer moderne Citroën gebouw buiten 
Frankrijk, in Amsterdam staat. 

In de jaren zeventig is het dan eindelijk zover 
dat een pendantgebouw wordt neergezet op de 
plaats van het schermgebouw. Het oogt vierkant 
en strak, zakelijker dan het eerste gebouw. Op-
nieuw heeft Wils het ontwerp getekend. Deze 
tweede garage geeft het bedrijf de nodige extra 
kantoorruimte voor de, dan nog, enorme com-
puters. Het eerste gebouw, de ‘oude dame’ is in 
slechtere staat dan gedacht en wordt gestript tot 
op haar ijzeren stalen skelet. Daarna wordt ze 
weer opgebouwd met nieuwe, grotere baksteen. 
De markante lange vensterrijen maken plaats 
voor strakke aluminium ramen. Zodat ze uiterlijk 
bijna haar oude zelf oogt, terwijl ze van binnen 
met haar tijd mee gaat. Een kleine tien jaar later 
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gaat de gevel mee in de nieuwe huisstijl van Ci-
troën en wordt oogverblindend wit. 

Wat ging, wat bleef en wat terugkwam. Bij de 
verbouwing ging er veel verloren. Vooral spijtig is 
de dunne okergele verblendsteen die de horizon-
taliteit van de gevel accentueerde. Bij de nieuwe 
opbouw werd elke gevel tot hoogste goothoogte 
opgetrokken en ook de vensterhoogte werd per rij 
gelijk. De markante verticale toren aan zuidzijde 
sneuvelde eveneens in deze vernieuwingsdrang. 
Met dit alles heeft het gevelbeeld aan spanning 
ingeboet. In het interieur veranderde zowat al-
les, behalve de noordzijde van de hal, waar de 
directiekamer zich bevindt. In hoofdzaak was het 
de hellingbaan waarmee auto’s konden oprijden 
naar de eerste verdieping, die werd verwijderd. 
De glazen overkapping over de hellingbaan, die 

licht bracht in de werkplaats, werd opengemaakt. 
In het ontstane gat werd op de eerste etage een 
dakterras gesitueerd, omringd door de nieuwe 
extra kantoren. Nieuwe ruimte ontstond ook door 
de verhuizing van gigantische onderdelendepot 
over twee verdiepingen, naar het nieuwe gebouw. 
Wat goed was kwam terug. Bij de ingang van de 
showroom werd de erker aan de gevel terugge-
bracht tot halverhoogte, waardoor er daaronder 
weer plaats was voor de beroemde bloembak van 
Wils. Wat ook terugkwam was de monumentale 
entree met zijn prachtige geleding en vide. Plus 
de daarop uitkomende witte hal met zijn wonder-
schone lichtinval, door het prachtige dakraam en 
de grote etalages. Daardoor oogt het nog steeds 
als een fraai licht en luchtig gebouw dat lijkt te 
zweven.
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