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Veenweg 60
7336 AG  Apeldoorn

telefoon: 055 - 542 18 07
www.minkehilgenberg.nl



Evenementen

2013

12 oktober  Bijeenkomst ‘Project S’ Cyril Sars, Doetinchem

9 november  Technische meeting Citrotech Oldebroek

2014

15 maart:   Algemene ledenvergadering

april:   Voorjaarsrit/activiteit

3 & 4 mei:   CitroMobile

mei:   Internationale Citroën SM-meeting Noorwegen/Zweden

juni:   Club-bbq (noord)

september:   Heuvelrit België

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,

In mijn ‘Van de voorzitter’ van dit voorjaar 
meldde ik nog dat het voorjaar zich van zijn 
koude kant liet zien. Hoe anders werd de zomer. 
Prima weer om ‘ns lekker in een klassieker rond 
te rijden. Misschien wel té mooi weer, echt cabri-
oweer. Van onze geliefde Diva zijn er te weinig 
gemaakt om een groot publiek van te laten genie-
ten. Maar goed, de Diva was doorgaans al wel 
uitgevoerd met een airco en dat is natuurlijk ook 
heerlijk om mee te toeren. Helaas was het warme 
weer nog niet ingetreden tijdens onze jaarlijkse 
barbecue. Weliswaar was het weer meestens zon-
nig, maar het was ook koel en winderig. Het werd 
een binnenbarbecue. De reacties op het idee bar-
becue aan het strand waren overigens unaniem 
positief. We denken er dus aan om volgend jaar 
op herhaling te gaan. Prijstechnisch is het onge-
veer om het even, bij een clublid in de tuin of in 
een strandtent. Daarbij, zelfs als de zon niet 
schijnt, is het strand een attractie op zich. Maar 
hoe leuk zou het zijn als het ook nog echt warm 
zou zijn!? 

Wat betreft de evenementen blik ik met genoe-
gen terug op het 20-jarig bestaan van de club. 
Tjemig, wat was dat geslaagd! Was het nu dat het 
een uitzonderlijke gelegenheid was, of was het 
vanwege het programma? Wie het weet, mag het 
zeggen! We organiseren namelijk graag dingen 
die voorzien in een behoefte van de SM-rijders. 
En dit evenement voorzag kennelijk in een be-
hoefte. Ik zou willen dat elk evenement zo goed 
zou worden bezocht!

In mijn vorige ‘Van de voorzitter’ kon ik melden 
dat de samenwerking met de Duitse club rond 
was. Inmiddels zijn we wat verder. Ik kreeg een 
tijdje terug een belletje van Christof waarin hij 
melding maakte van het succes van de samen-
werking. Elke week wordt er wel wat besteld door 
één van de Nederlandse leden. Dat stemt tevre-
den. Want ook hier weer, we voorzien graag in 

een behoefte. Nu is voorzien in de behoefte wat 
betreft onderdelenreproductie niet alleen af te 
lezen in de afname. Wat mij betreft is evenzeer 
van belang het steentje willen bijdragen aan het 
op de straat houden van de Diva’s. En dat is niet 
meetbaar aan de hand van de onderdelenafname.

Wie ook een steentje bijdraagt aan de onderde-
lenvoorziening, is Enzo Forgione. Van origine 
architect, maar nu vooral actief op het gebied van 
DS-en en SM’s. Ik ben in zijn loods op bezoek 
geweest. De roemruchte basisregel van Paul in-
dachtig heb ik tijdens mijn vakantie een mooie 
combi gemaakt. De basisregel komt erop neer dat 
er minimaal net zoveel tijd aan je relatie moet 
worden besteed als aan het hele Divagebeuren. 
De SM wordt dan nooit een concurrent van je 
partner en welke partner kan daar nou bezwaar 
tegen hebben!? Dus deze vakantie heb ik het be-
zoek aan Enzo gecombineerd met een bezoek aan 
zijn stad Bolzano/Bozen. Lieke blij, want een 
prachtige omgeving. Ik blij, want ook leuke din-
gen gezien bij Enzo. Heel blij zelfs, want ook wat 
leuks kunnen bemachtigen. En dat alles verweven 
met de vakantietrip en ruimschoots binnen de 
stelregel van Paul. 

Wat betreft onderdelenvoorziening is er leuk 
nieuws. Een Nederlands bedrijf, Donk uit Lopik, 
gaat antennegeleiders maken, je weet wel het 
onderdeel dat je nauwelijks nog tegenkomt op 
een SM. Donk kan zamac en plastic onderdelen 
namaken en dat in kleine aantallen. Ik denk dat 
het niet onze laatste afname wordt. De reproduc-
tie is mede mogelijk geworden door de inbreng 
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van onze leden Harry Hutjens en Bart Kocken. 
Harry had alle onderdelen liggen en Bart, erkend 
restaurateur, wist te vertellen waarvan de ver-
schillende onderdelen zijn gemaakt en wat de 
productiewijze was. Dat maakte de zoektocht 
naar mogelijke producenten behoorlijk wat een-
voudiger. Ooit zijn de antennegeleiders ‘en 
masse’ verloren gegaan, kennelijk bij garagisten 
als lastig ervaren als er een nieuwe antenne moest 
worden gemonteerd. Op dit moment doet een 
antennegeleider, als je die al tegenkomt, tussen 
de 200 en 300 euro. Dat gaan de reproducties 
ruimschoots niet kosten. We streven naar een prijs 
die je aanzet tot kopen, als je rechter spatbord 
toch al van de auto af moet vanwege onderhoud. 

Ik deel ook graag nog mijn bevindingen tijdens 
een recent gesprek met Pierre Fraleux, onderde-
lenchef (en meer) van de Franse club. Ik was 
onlangs in Parijs en heb van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt om te lunchen met Pierre. Ik wilde 
graag wat onderdelendingetjes bespreken. De 
Franse club wil graag onafhankelijk zijn. Dat zo 
zijnde, heeft het op dit moment dus niet zo’n zin 
verder te kijken of je iets kunt samendoen met 
hen. Iets samendoen is namelijk per definitie aan 
onafhankelijkheid inboeten voor de Franse club. 
En laten we wel wezen, de club heeft veel en kan 
het zich permitteren onafhankelijk te zijn. Pierre 
zei ook nog een mooie relativering. Kijk, er zijn 
nog iets van 3000 SM’s in de wereld. De Franse 
club voorziet ongeveer 1500 auto’s van onderde-
len, zei Pierre. Dan rest er nog een markt van 
ongeveer 1500 auto’s. Daar kunnen anderen dus 
best wel wat mee doen. Aan ons dus om die hand-
schoen op te pakken.

Zeer noemenswaardig op SM gebied is de re-
cente restauratie die Bart Kocken heeft afgerond. 
De eigenaar maalde kennelijk niet over de kosten 
en het rendement bij een eventuele verkoop. De 
auto was te zien op CitroMobile. Het was die ene, 
in de kleur Vert Argentée. En wat een resultaat! 
Mijn complimenten! Het is de mooiste SM die ik 

ooit heb gezien. Mooi ook hoe in de nieuwe vloer-
matten originele plastic inlegstukken waren 
verwerkt. En dan een prachtig origineel interieur. 
Wat mij betreft is dat het mooist. Het geeft de auto 
een mooie patine. Dat wil ik ook! Leuk ook was 
de verwerking van de deurklinken afkomstig uit 
het magazijn. Voor de kniesoren (ik ook!), een 
originele middenconsoleplaat had de auto beter 
gestaan. Het toegepaste reproductie-exemplaar 
was qua structuur en kleur niet helemaal het-
zelfde als het origineel en ook afwijkend van de 
toegepaste plaat rondom de klokken. Wellicht is 
dit exemplaar inmiddels vervangen en is deze 
tekst nog slechts paarlen voor de zwijnen. Maar 
de rest van de restauratie is van dusdanige kwa-
liteit, dat de middenconsole in het niet valt. Sorry 
Bart voor de kanttekening. 

In mijn vorige ‘Van de voorzitter’ repte ik over 
de site. Persoonlijk zou ik het mooi vinden daar 
meer mee te doen. Er is gelukkig animo om een 
handje te helpen dat voor elkaar te krijgen. Rest 
nog dat aan elkaar te organiseren. Dat ligt overi-
gens niet aan de mensen die de helpende hand 
hebben aangeboden. Dat is de bestuurlijke uitda-
ging. 

Wat betreft SublieM, deze aflevering kent een 
aantal mensen die op herhaling zijn wat betreft 
het leveren van een bijdrage en er is een nieuwe 
‘bijdrager’. Geweldig en laat een goed voorbeeld 
goed doen volgen! Het aanbod van de schrijvela-
rij was overigens het resultaat van de oproep van 
redacteur Michiel. Michiel, da’s een goeie, die 
maakt er echt werk van, van ons clubblad.  En dat 
wordt gewaardeerd!

Zo, dat was het weer voor nu met wat ditjes en 
datjes over het wel en wee in de vereniging en 
het Divagebeuren. Ik wens jullie veel leesplezier 
en hoop jullie allen te kunnen begroeten tijdens 
ons jaarlijks uitje op onze volgende meeting. 

Robin Visser

Van de voorzitter

SublieM 71 - Oktober 2013 7



8   SublieM 71 - Oktober 2013



Begin 2012 trof ik op internet een exemplaar van het Britse blad Autocar uit juni 
1971. Het trok mijn aandacht vanwege de cover met twee prachtige exemplaren van 
de Triumph Stag erop, maar ook de vermelding dat er ‘full road tests’ in stonden 
van zowel de Triumph Stag als de Citroën Maserati

Door Marco van der Noordaa / Foto’s Heleen de Graaf

Niet verwonderlijk, omdat de auto’s in dezelfde 
tijd op de markt kwamen. Maar ook leuk en toe-
vallig, omdat mijn zwager Klaas Ravenhorst een 
prachtige Stag bezit en ik sinds juli 2012 de geluk-
kige eigenaar ben van een SM. Ik had dus snel 
besloten om dit exemplaar van Autocar aan te 

schaffen bij een verkoper in de UK en na enkele 
dagen werd aflevering 134 keurig bij mij bezorgd. 
Een mooi oud exemplaar van dit nog steeds be-
staande Britse weekblad voor de autoliefhebber, 
met zwart/wit binnenwerk en alleen in het mid-
den wat kleurenfoto’s. Precies op de plek van het 
artikel over de Triumph Stag, dus die staat er 
prachtig op. 

Natuurlijk heb ik meteen de twee tests gelezen. 

De SM komt eerst aan bod. Ik citeer de inleiding 
van het artikel: ‘AT-A-GLANCE: Fastest front-
drive car ever, with Maserati vee-6 engine. Very 
brisk performance, poor fuel consumption. Excel-
lent power steering with novel servocentring. 
Very powerful, fade-free brakes. Good ride, su-

perb handling. Fine standard of finish. Small boot. 
Technically the world’s most advanced car.’ 
Prachtige laatste zin. Wel opvallend dat de vorm-
geving van de SM helemaal niet genoemd wordt 
in deze inleiding. Overigens volgt hierover later 
in het artikel wel een zinsnede: ‘ […] futuristic 
shape which looks as if it has come straight out 
of a stylist’s sketch book’. Het testobject in het 
artikel is een 2,7 liter SM met het stuur links, want 

Tijdgenoten…
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op het moment van schrijven waren er nog net 
geen SM’s met het stuur rechts leverbaar. Het 
artikel geeft een uitgebreide beschrijving van de 
SM, natuurlijk gelardeerd met de nodige foto’s 
en tabelletjes met technische informatie. Ook 
wordt de SM voor enkele prestaties vergeleken 
met een aantal tijdgenoten. Voor het tijdsbeeld is 
het wel aardig om te noemen welke dat zijn: Jen-
sen Interceptor, Porsche 911T, BMW 2800 en de 
Triumph Stag. De Jensen Interceptor is de duurste 
van het vijftal (6.138 pond; de SM kostte 5.500 
pond) , maar ook de snelste in acceleratie (0-60 
MPH in 6,4 seconden; bij de SM is dit 9,0 secon-
den, net voor de Stag met 9,3 seconden).

TRACTIE
In het artikel komen natuurlijk de zwakke en 
sterke punten van de SM aan de orde. De auteur 
is over een paar zaken minder te spreken. Bijvoor-
beeld de tractie op een nat wegdek, de prestatie 

van de handrem en het wegrijden op een scherpe 
helling: ‘The clutch was hard to cope with a restart 
on this gradient, slipping badly and making 
nasty smells’. Ook de snelheid van de electrische 
ramen en de ruimte in de kofferbak komen er 
slecht vanaf. En natuurlijk het bezineverbruik, 
zoals hierboven ook al vermeld. Over de aanblik 
onder de motorkap volgt deze alinea: ‘Opening 
the huge flat bonnet reveals a sight which is truly 
awe-inspiring as all the mechanical complication 
is there for inspection. In fact, when you break 
the individual systems down to their elements, it 
is not hard to work through each in turn and a 
trained Citroen mechanic should be able to get 
everything vital quite easily’. Dat hopen we dan 
maar…

De laatste alinea van het artikel geeft een mooi 
beeld, waarin het design toch nog aan de orde 
komt en ook een verbinding wordt gelegd tussen 
Europa en de Britten. Ik citeer: ‘The big question 
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which hangs over a car like this Citroen is whether 
all the expense and complication are worth it. 
After the experience of this test our conclusion is 
that they are because it is this aspect of the design 
which makes the SM so outstanding. Getting back 
into other cars afterwards makes them, not the 
Citroen, seem odd and difficult (especially in 
regard to the steering) and we feel that for a large 
and heavy car in this class it sets new standards 
of handling and stability. The engine is something 
of a compromise, but very sporty in its characte-
ristics and well suited to the car. Performance is 
good, economy disappointing, styling efective 
and finish excellent down to the finest detail. If 
European co-operative design could produce 
more cars of the calibre of the SM, we would be 
backing it to the hilt and campaigning for Britain 
to be right in there with them.’

Dat is toch een mooi statement en een goed 
bruggetje naar de test van de Stag. Het geteste 
exemplaar is een Triumph Stag Automatic 2,997 
l (in de volksmond 3 liter en bij de Stag hebben 
we het dan over een V8). Hier ook eerst maar even 

de inleiding: ‘AT-A-GLANCE: British Leylands 
sporting 2+2 with automatic transmission. Per-
formance still very brisk, but some worsening in 
fuel consumption. Noise level not much affected. 
Very comfortable and very well equipped, with 
good handling but power steering lacking in feel 
for fast drivers’. Er wordt hier een vergelijking 
gemaakt met een pre-productie handgeschakelde 
Stag die al in 1970 getest was door Autocar. Tij-
dens de hier besproken test van de automaat heeft 
de redactie nogmaals de beschikking over een 
handgeschakelde Stag, zodat de prestaties verge-
leken kunnen worden.

MOOIER
De Stag is een tijdgenoot van de SM, maar verder 
natuurlijk een compleet andere auto. Ook sportief 
en elegant, maar dan van het soort waarbij je lek-
ker van de buitenlucht kan genieten. De Stag was 
een convertible, die later ook met een hard top 
werd geleverd. Als we dit bij de SM willen, dan 
zijn de opties zeer beperkt (persoonlijk vind ik de 
SM zonder dak er ook niet mooier op worden, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de DS). Verder is 
de Stag natuurlijk anders gemotoriseerd met een 
V8 van Brits fabricaat. De versnellingsbak is wel 
weer vergelijkbaar met de SM, want ook die werd 

Performance is good, 
economy disappointing, 
styling effective and finish 
excellent.
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in de Automatique-uitvoering uitgerust met een 
Amerikaanse Borg-Warner bak. De Stag werd 
verkocht tussen 1972 en 1978.

PRODUCTIECIJFERS
Tijdens de test blijkt dat de automaat zorgt voor 
een ‘fairly relaxed performance’, maar dat de 
handgeschakelde Stag toch flink sneller was ‘in 
spite of having to carry two of our heavier testers’. 
De automaat blijkt niet veel luider te zijn dan de 
handgeschakelde versie: ‘Both cars proved very 
relaxed at 70mph (112 km/u), with very little dif-
ference in noise level, even though the automatic’s 
engine was turning a good deal faster. As speed 
was increased, it was wind rather than mechani-
cal noise which became intrusive, so that there 
was still little to choose between the two.’ Is deze 
vergelijkende test al een keer uitgevoerd voor de 
SM? 

Over ‘handling and comfort’ van de Stag heeft 
Autocar zich ook een beeld gevormd. Over de 
stuurbekrachting is de redactie genuanceerd: ‘The 

Stag’s power steering (which is standard equip-
ment, of course) has a sort of Jekyll and Hyde 
character which takes quite a lot of getting used 
to. […] Once the driver is used to this, the Stag 
handles remarkably well for a fairly nose-heavy 
car.’ Het zou zomaar over een SM kunnen gaan. 
Verder blijkt de Stag zeer geschikt om kilometers 
te maken: ‘For long distance driving, the Stag 
really scores with its good ride and excellent se-
ating.’ Het artikel sluit af met een alinea met de 
kop Needed in numbers, waaruit blijkt dat de 
redactie graag veel Stags op de Britse wegen zou 
willen zien: ‘There is no doubt that the Stag is a 
very attractive car on many counts. […] The car’s 
handling is good, and its comfort and equipment 
excellent. Since we first tested it, it has risen in 
price, but this seems almost inevitable these days. 
More expensive or not, the queue for it is still 
long, and we hope that as much effort as possible 
will be put into satisfying the market’. 

In dit laatste licht is het aardig om de produc-
tiecijfers van beide auto’s nog even naast elkaar 
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te zetten. Van de SM zijn er volgens fabriekop-
gave 12.990 exemplaren geproduceerd (Pijlman, 
2000) en van de Stag 25.939 (Wikipedia). Niet 
geheel verwonderlijk, aangezien de productie van 
de SM al eindigde in 1975, terwijl de Stag nog drie 
jaar langer werd verkocht. Van de SM bestaan 
wereldwijd naar schatting nog 4.000 exemplaren, 
waarvan ruim 200 in Nederlands bezit (Pijlman, 
2000). Van de Stag bestaan volgens Wikipedia 
nog 9.000 exemplaren in de UK. In Nederland 
bevinden zich nog ongeveer 300 Stags, waarvan 
182 bij de club geregistreerd (met dank aan Jan 
Kamphuis, secretaris van de Stag Club Neder-
land). 

CONCLUSIE
SM en Stag zijn beide waardige iconen van een 
tijd waarin er nog echte auto’s gemaakt werden. 
Voortgekomen uit een compleet andere bron, 
maar beide zeer sportieve en karaktervolle auto’s 
bedoeld om veel en snelle kilometers mee te ma-
ken. Misschien moeten we ze wat vaker met el-
kaar in contact brengen. Wanneer is die eerste 
SM-Stag-meeting? Met wijn én scones?
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Voorzitter Robin Visser heeft tijdens zijn vakantie een bezoek gebracht aan het 
atelier van Enzo Forgione. De kwaliteit van het leer dat Enzo levert benadert het 
origineel

Door Robin Visser

Bezoek aan Enzo en zo

Zoals vermeld in ‘Van de voorzitter’, probeer ik 
me te houden aan de basisregel van Paul, mini-
maal net zoveel tijd aan je relatie besteden als aan 
het hele Divagebeuren. Daar moeten soms wat 
listige kunstgrepen voor worden toegepast. Ook 
moet de boodschap worden ingepakt. Ik wilde 

langs Enzo Forgione in Bolzano gaan om daar leer 
uit te zoeken bij de panelen die ik onlangs had 
bemachtigd. Enzo heeft een bedrijfje dat luistert 
naar de naam Atelier DS dat met name doet in 
handel in opnieuw beklede zittingen en opnieuw 
verchroomde kleine onderdelen. 
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Dit voorjaar hadden m’n meisje en ik al een 
vakantie gepland, eerst een paar dagen Alpe 
d’Huez en vervolgens een verblijf in de Langue-
doc Roussillon. Alpe d’Huez, voorlopig zou het 
wel even duren eer ik met auto dichter in de buurt 
van Bolzano zou zijn. En dus wilde ik een combi 
maken. Lieke reageerde stellig, ‘Robin, tijdens 
onze vakantie gaan we niet weer met die k.. auto 
bezig zijn en allerlei mensen bezoeken!’. Goed, 
dat zat er op dat moment dus effe niet in. Even 
later ging het beter. De aanhouder wint. Ik wist 
Lieke ervan te overtuigen dat Bolzano een mooie 

vakantieplek is. Bovendien zouden we niet steeds 
bij Enzo zijn en slechts even een kijkje doen in de 
werkplaats en dan een borrel een hapje doen. 
Bovendien is Enzo een leuke gast en wie beter 
dan een autochtoon om je te gidsen in een stad. 
Vervolgens liet ik wat plaatsjes zien via Google 
Afbeeldingen. En toen ineens klonk het allemaal 
anders, net als vakantie. Ik merkte nog op dat de 
omweg ‘maar’ iets van vier en een half uur zou 
zijn. En het argument bleef natuurlijk staan dat 
er voorlopig geen trip dichter in de buurt van 
Bolzano aan zat te komen.

KWALITEITSRESTAURATIE
Nu de deal was gemaakt met Lieke, belde ik Enzo 
en meldde dat we eind augustus langs zouden 
komen. Hij zei me dat ik in de week ervoor maar 
even moest bellen voor de reminder. Dat deed ik. 
Enzo vertelde me toen dat hij op vakantie was in 
Sicilië. Helaas, volgende keer beter. Gelukkig was 
het wat betreft het leer allemaal wat anders gelo-
pen met mijn project. Bij nader inzien vind ik de 
combi van patine en nieuw wat minder geslaagd. 

Nu de deal was gemaakt 
met Lieke, belde ik Enzo en 
meldde dat we eind 
augustus langs zouden 
komen.
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Bovendien was de kleur van het nieuwe leer toch 
nèt een tintje anders dan dat van de oude panelen. 
Niet erg als je alles opnieuw laat bekleden, beter 
gelijkend leer dan dat van Enzo vind je denk ik 
niet, maar niet passend in de nagestreefde kwa-
liteitsrestauratie. Hoewel ik niet meer voor het 
leer langs hoefde te gaan, vond ik het toch wel 
leuk om Atelier DS even met een bezoekje te ver-
eren en was dus een tikkeltje teleurgesteld over 

de boodschap van Enzo. Hij herpakte zich en 
slechts enkele minuten later belde hij me terug. 
Z’n kompaan Lucas kon alles laten zien waar Enzo 
mee bezig is en of dat wat zou zijn. Uiteraard was 
dat wat en dus spraken we af dat we op zondag 
om 10 uur voor de deur zouden staan. Bolzano 
werd ondertussen ook een succes. Het weer 
werkte weliswaar niet echt mee voor de uitge-
zochte bed & breakfast met zwembad uitkijkend 
op de bergen van Zuid Tirol. Maar de trip met de 
kabelbaan naar Ober Bozen en het bergboemeltje 
naar Collalbo vergoedden veel, zo niet alles. In 
het alleraardigste stadje Bolzano hebben we leuk 
rondgeneusd en met de tips van Enzo bovendien 
de inwendige mens tegoed gedaan. 

TWEE TIENTJES
Tijdens CitroMobile 2012 liet Enzo me een stukje 
leer zien. Ik was onder de indruk, structuur en 
kleur verklapten dat Enzo wist waar ie mee bezig 
is. Ik wilde dus kosten wat kost de werkplaats 
van Enzo van binnen zien. Ik werd niet teleurge-
steld. Lucas liet me een set roosters zien voor 
onder op de tunnelpanelen. Leuker nog zijn de 
versnellingspookknoppen. De laatste worden 
beter gemaakt dan origineel. Er wordt eerst een 
koperlaagje aangebracht voordat het chroom erop 
gaat. Enzo had er één bij zich tijdens CitroMo-
bile en die was prachtig. Ik dacht dat die alleen 
als voorbeeld diende. Een dag later was het ding 
weg. Ik baalde en sprak Enzo erop aan. Hij ant-
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woordde met ‘you didn’t ask me!’. Toen ik 
hoorde dat het ding maar twee tientjes hoefde te 
kosten, baalde ik helemaal. Maar goed, het goede 
nieuws is dat Enzo een ruilsysteem kan maken. 
Ik heb drie exemplaren achtergelaten, met dank 
aan ons clublid Peter van Kouteren voor één aan-
geleverd exemplaar tijdens CitroMobile. Die komt 
terug hoor Peter! Als iemand nog wat pookknop-
pen heeft liggen waar niks mee wordt gedaan en 
ze wil afstaan voor het goede doel, melden via 
robin@citroensmclub.nl. Enzo wil ook graag af-
gedankte interieurdelen van DS-en en SM’s heb-
ben voor een ruilsysteem. Voor de DS-en is hij 

aardig op schot. Mooi was dat nieuw en origineel 
niet van elkaar was te onderscheiden. Helaas heb 
ik geen nieuwe interieurs voor de Citroën SM 
gezien. Ik ben namelijk best benieuwd of dat van 
dezelfde gelijkenis is als voor de DS. 

MIDDENARMSTEUN
Naast alle nuttige informatie voor het clubgebeu-
ren, was er ook opbrengst voor mezelf. Ik liep een 
set prachtige originele zittingen tegen het lijf. 
Helaas zonder panelen en zonder middenarm-
steun voor de achterbank. Laat ik die nou net 
allemaal hebben verkocht…. Ik had namelijk nooit 
verwacht nog een originele set goede voorstoelen 
en achterbank tegen te komen. Wie nog wat 
weet…

Nu ik het toch heb over mijn project, het werk 
vordert gestaag. Het plaatwerk is op een oor na 
gevild. Ik ben daarvoor pas even op en neer ge-
weest naar het Franse magazijn. Naast een 

nieuwe achterkant bleek dat er ook een beter 
linker achterscherm moest komen dan ik al had. 
Op de weg terug heb ik de CX van broer nog laten 
overlijden. Ik ben twee keer stil komen te staan, 
eerst net op de péage vanaf Parijs en vervolgens 
vlak voor de Belgisch-Nederlandse grens. De 
tweede keer was teveel van het goede. Mijn broer 
besloot ter plekke op te houden met het CX-en. 
Ik was ‘m al voorgegaan. 

Het gaat overigens nog wel even duren voordat 
ik weer Subliem Mobiel ben. Het spuiten is aan-
staande. Bij wie dat te laten doen, daar ben ik nog 
niet uit. Het punt is natuurlijk de prijs. Ik wil heel 
strak spuitwerk hebben met een dunne laklaag, 
zonder rondingen op de kopse kant van de plaat-
delen. Dat is een uitdaging op zich. Daarbij wil 
ik een gebruiksauto hebben, hetgeen automatisch 
betekent dat er ook weer beschadigingen zullen 
komen. En dan is er niet alleen een uitdaging, 
maar ook een spanningsveld. Nou ja, dit zijn denk 
ik gebruikelijke vertwijfelingen bij de restauratie 
van een SM. Hoewel niet voor iedereen denk ik... 
Ik kan me namelijk niet voorstellen dat de Noor 
die bij Bart Kocken z’n SM heeft laten doen, zich 
ook heeft druk gemaakt om de kosten in relatie 
tot het geplande gebruik.
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Op 20 april jongstleden werd het 20-jarig bestaan van de club gevierd. De dag 
startte met een ontbijt bij The Gallery in Brummen

Door de verslaggever ter plaatse
Foto’s J.P. Klijntunte

20-jarig bestaan Citroën 
SM Club Nederland

De viering van het 20-jarig bestaan van de club 
was een doorslaand succes. Het was lastig het 
aantal aanwezige auto’s te tellen. Het weerzien 
met oude bekenden slokte alle aandacht op. Le-
den, vers en van het eerst uur, maar ook oud-le-
den en andere belangstellenden, uit alle gelederen 
hadden SM-isten de moeite genomen om even 
aandacht te besteden aan dit bijzondere moment 
voor de club. De ooit bijzonder toegewijde Haag-
sche factie, lid en oud-lid, was bijna compleet. 
Ook allerlei andere lieden die anders niet op eve-
nementen verschijnen, hebben acte de présence 

gegeven. Kennelijk was er een verwachting dat 
er veel te zien zou zijn. En dat was ook zo! Be-
halve Diva’s, van vlees en bloed en van staal, was 
er natuurlijk de geweldige locatie. Bij de hoge 
opkomst, de meningen verschillen van 28 auto’s 
tot 35, speelt ongetwijfeld de combi met een lek-
ker ontbijt bij automuseum The Gallery een rol. 
Want dat is dit autohandelshuis wel, een museum 
met frequent wisselende collectie. Geniet nog 
even na als je erbij was met de fotocollage. En als 
je er niet bij was, laat de collage een stimulans zijn 
het volgende evenement wel van de partij te zijn!
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Door het mooie weer was de opkomst van alle 
types Citroën groot, alle double chevrons werden 
naar de speciale parkeerplaats geleid. Buiten was 
er dus ook een hoop lekkers te zien! Eenmaal 
binnen werd direct je aandacht getrokken naar 

de prachtige Brezjnev-SM, die stond nagenoeg 
als eerste opgesteld met een heuse Rus ernaast 
die de auto bewaakte! Mooi gedaan.

Binnen heerste een lekker gemoedelijke sfeer, 
en ook onze clubstand ontbrak natuurlijk niet! Er 

CitroMobile 2013 is weer een zonnige editie geworden, zie de foto’s voor een 
impressie

Door de verslaggever ter plaatse
Foto’s M. Rautenberg

CitroMobile 2013
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was flink wat werk gemaakt van de stand, en een 
prachtige SM stond er opgesteld. Een klein stuk 
verder stond Peter van Kouteren met de bekende 
motortestopstelling en nog iets verder stond Cy-
ril Sars met een kofferbakverkoop. En een érg 
mooie SM in de kleur feuille dorée, smullen.

Maar voor mij was toch de vert argentée SM het 
hoogtepunt, net op het moment dat ik de hal 
wilde verlaten zag ik haar staan... Wát een schit-
terende Diva, gerestaureerd door Bart Kocken. In 
‘Van de voorzitter’ aan het begin van deze Su-
blieM worden deze SM en de restauratie al ge-
roemd, geen woord van gelogen! Misschien dat 
ik ooit eens...   Dromen moet je houden toch?
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SM op transport

Na het vorige relaas in SublieM 70 is er weer een vervolg op de restauratie 
van mijn SM. Het motorblok is ondertussen af, alles zit erop en eraan en staat 
ongeduldig op montage te wachten

Door Michiel Rautenberg

…in mijn woonkamer. De schuur is vol dus moet 
je wat, toch? Een waar kunstwerk in mijn kamer. 
Maar wát een mooi werk is dat, zo’n blok onder 
handen nemen. Mijn vreugde hiermee had ik in 
een eerder artikel al eens geuit. Ook de carbura-
teurs zijn natuurlijk aangepakt. Alles uit elkaar 
gehaald, schoongemaakt en weer gemonteerd. 
Op internet heb ik een revisieset voor de carbu-
rateurs gescoord, deze spullen erin gemonteerd. 
Nieuwe filters, vlotterbaknaalden, pakkingen 
ed. En natuurlijk ben ik de ‘losse’ propjes van de 
vlotterbakken niet vergeten aan te pakken, hier 
heb ik een soort kneedbaar metaal op aange-
bracht. Dat zorgt ervoor dat deze propjes er niet 
uit kunnen vallen, ik kan me nog een artikel van 
een afgebrande SM van de toenmalige voorzitter 
voor de geest halen. Was dat niet voor de deur 
van Citromobile...?

Aan de carrosserie moet het één en ander gelast 

worden. Het linker achterscherm is slecht, de on-
derzijde achter de deuren en de kofferbak links 
achter moeten nieuwe stukken in. De bekende 
plekken van een SM... Aangezien ik het lassen 
niet machtig ben en er ook geen lol aan beleef 
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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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heb ik wijs besloten dit uit te besteden. Technisch 
kan het mij niet ver genoeg gaan, maar een lasser 
ben ik niet. Voor het lassen heb ik Arjo de Jong 
gevraagd, Arjo had ik al een paar keer ontmoet 
en was (en ben!) onder de indruk van zijn werk. 
Arjo wilde de auto wel lassen, dus de SM ging 
afgelopen juli op de trailer en togen we richting 
Voorburg! Daar is nu het wachten op, als de 
auto weer terug is gaat het motorblok erin. Zou 
het dan eindelijk...? Ik kan niet wachten tot ik 
de sleutel omdraai en de eerste dreunen van de 
Maserati hoor...

Wordt wederom vervolgd!
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