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Evenementen

2013

10 maart  Algemene Ledenvergadering

21 april  20 jaar Citroën SM Club

4 & 5 mei  CitroMobile

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 Citroën SM-clubseizoen zit erop! Het seizoen 
2012 gaat wat mij betreft de boeken in als een 
mooi seizoen. Om met de evenementen te begin-
nen, we hebben een aantal zeer geslaagde evene-
menten gehad met een hoge opkomst. Het laatste 
evenement was de technische meeting bij Renard. 
We hebben een opkomst van 40 (!) man gehad, 
leden, oud-leden en toekomstige leden. Siree, Pien 
en Nard, bedankt voor respectievelijk jullie goede 
zorgen en je les in ontstekingtechniek! En een 
compliment ook aan Peter Derks die de ondank-
bare taak had om ‘old school’ te behandelen nadat 
‘state of the art’ was geweest.

Er was tijdens de bijeenkomst ook nog even leuk 
clubmoment. Peter van Kouteren reikte een bij-
zonder Citroën SM-stuurwiel uit dat de nieuwe 
clubmascotte moet worden. Het is een Citroën 
SM-stuur gemaakt van kettingschakels. Dit ket-
tingstuur verbeeldt dat de club verbindend moet 
worden bestuurd zodat alle neuzen dezelfde kant 
op wijzen. Peter dacht hierbij met name aan de 
verbinding tussen sleutelaars en niet-sleutelaars. 
Ik denk dat het stuur, het Be-stuur, nog veel meer 
verbindingen in de club verbeeldt. Ik vind het 
Be-stuur daarom prachtig. Het is inmiddels uit-
geprobeerd als voorzittershamer. Het resoneert 
een beetje na bij het kloppen op de tafel.

Niet alles wat we hebben georganiseerd, kon 
rekenen op een top opkomst. De reden waarom 
ik er hier even bij stilsta, is dat we steeds op zoek 
zijn naar wat aanslaat bij de leden. Dat laatste is 
heden ten dage geen vanzelfsprekendheid. De 
behoefte op Citroën SM-gebied heeft, zoals ik in 
diverse gesprekken heb gemerkt, heftige concur-
rentie van andere activiteiten. Sporten, kinderen 
die sporten, sociale contacten, werk: het zijn al-
lemaal opgegeven redenen om niet naar evene-
menten te kunnen komen. Het realiseren van goed 
bezochte evenementen is zo een enorme uitda-
ging. Deze uitdaging gaan we overigens graag 

aan.
Terugkijkend op de periode dat ik nu actief ben 

bij de club, is er wat mij betreft een tendens te 
bespeuren. Er lijkt behoefte te zijn aan evenemen-
ten die niet de gehele dag duren en het lijkt erop 
dat er veel interesse is in technische aangelegen-
heden. Dat laatste is namelijk ook steeds onder-
werp van diverse gesprekken, zowel met zelfsleu-
telaars als met de Diva-rijders die het werk laten 
doen. Fascinatie voor techniek is natuurlijk ook 
echt een ‘jongetjes ding’, net als horloges. Dus ligt 
het voor de hand plaats in te ruimen voor de 
techniek. Mochten jullie hierover ideeën kwijt 
willen of mij willen vertellen dat ik het echt he-
lemaal bij het verkeerde eind heb, bel, mail of 
schrijf me dan!

In mijn vorige ‘Van de voorzitter’ vertelde ik 
over het leggen van contacten met andere clubs 
over de onderdelenvoorziening. Degenen die bij 
het technische evenement bij Renard aanwezig 
waren, hebben kennis kunnen maken met Jürgen 
en Volker, respectievelijk de (aanstonds aftre-
dende) Duitse voorzitter en de vicevoorzitter 
belast met technische aangelegenheden. Met hen 
en Christof Bäum, de Duitse penningmeester, 
hebben we een eerste oriënterend gesprek gehad 
en wat op en neer gemaild. In deze SublieM is een 
apart stukje van het bestuur gewijd aan dit on-
derwerp. We hebben inmiddels ook de enquête 
hierover achter de rug. Tjemig, wat een resultaat! 
Een respons van ongeveer 40%, hetgeen echt hoog 
is voor een enquête. Een duidelijk beeld: een 
grote meerderheid vóór het besteden van vereni-
gingsgeld aan een onderdelenvoorziening. En van 
deze mensen is echt iedereen ook vóór samen-
werken met onze Duitse zustervereniging.

Zoals jullie hebben gemerkt, zijn voor de laatste 
evenementen een maand tevoren de uitnodigin-
gen uitgegaan en op de site gezet, gevolgd door 
een ‘reminder’ per mail ongeveer twee weken 
voor de datum. Na de tweede mailing stroomden 
de aanmeldingen binnen. Dat houden we er dus 
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in. Overigens hebben we inmiddels van ieder lid 
- op twee na - een actueel e-mailadres. En zo be-
reiken we dus bijna iedereen. We bereiken zelfs 
meer dan alleen de leden. Door ook andere Diva-
rijders uit te nodigen, ook ex-leden, hopen we 
mensen (opnieuw) te interesseren voor het lid-
maatschap van ons SublieMe clubje.

Uiteraard ook hier even aandacht voor de plan-
nen van de nieuwe regering met betrekking tot 
de afschaffing van de vrijstelling van de motor-
rijtuigenbelasting. Bij Citroën Contact, het over-
legorgaan van alle Citroën-clubs, en bij de FE-
HAC-vergadering is dit onderwerp besproken. 
De FEHAC zit op het spoor van een 30-, of 60-da-
genkaart, MRB-vrijstelling voor benzineauto’s 
vanaf 30 jaar en diesels vanaf 35 jaar en tot slot 
een kilometerbeprijzing. Ik heb hier zo m’n be-
denkingen bij. De dagenkaart is moeilijk hand-
haafbaar, een terugrekenende vrijstelling naar 30 
jaar en 35 jaar levert over X jaar weer dezelfde 
problemen op. Een kilometerbeprijzing is al eens 
te kostbaar bevonden wat betreft uitvoering. 
Zorgwekkender vind ik overigens de expliciete 
stellingname van de FEHAC tegen dagelijks ge-
bruik van klassiekers en haar originaliteitsstre-
ven.

Dan is er ook een heuse bekentenis te doen. Er 
is een matige primeur van een voorzitter zonder 
rijdende SM. De financiële armslag ontbreekt om 
én een Diva te onderhouden én er een te laten 
restaureren. Zoals bekend uit de diverse stukjes 
in SublieM, ben ik al langere tijd bezig met een 
restauratieproject. Daarmee stoppen, zou weg-
gegooid geld zijn. Het zou bij lange na niet de 
investering opleveren. Dus moest de rijdende SM 
vertrekken. Daarbij is het weliswaar een heerlijk 
en probleemloos rijdend exemplaar, maar ook een 
carburateurversie. En die zuipen, zeker als je 
zoals ik ervan houdt op de snelweg een beetje gas 
te geven met de Diva. Dat is niet zo geschikt voor 
het dagelijks gebruik dat ik in gedachten heb voor 
de SM. Een geheel nieuw opgebouwde SM met 

moderne injectie met motormanagement en wel-
licht ook bi-fuel is dat wel. Clublid Marco is nu 
de blije eigenaar van de heerlijk rijdende SM. Hij 
heeft beloofd nog wat moois over de auto aan te 
leveren voor SublieM. Marco doet met de auto 
wat er altijd mee is gedaan en dat is regelmatig 
rijden. Het is zijn enige auto. Gelukkig hoeft hij 
wat minder kilometers te maken dan ik. En ho-
pelijk gaan we de auto blijven zien op evenemen-
ten.

Rest me nog aandacht te blijven vragen voor het 
ontplooien van activiteiten bij ons clubje. SublieM 
heeft in de persoon van Michiel Rautenberg een 
nieuwe redacteur gevonden. Aan hem de eer alle 
schrijfsels na te kijken voordat ze naar Tony gaan, 
onze vormgever. Ik wens Michiel veel plezier met 
deze schone taak en spreek grote waardering uit. 
Roland wordt uiteraard van harte bedankt voor 
al zijn inspanningen. Hij heeft van SublieM de 
mooie glossy gemaakt die het nu is. Bij de laatste 
enquêtes is bovendien tot uitdrukking gekomen 
dat de leden zeer gehecht zijn aan het blad. 
Hulde Roland!

Zoals jullie kunnen lezen, zijn er de laatste paar 
SublieMs stukjes van ‘nieuwe’ schrijvers. Namens 
bestuur en de redactie spreek ik hierbij grote 
waardering voor deze inbreng uit. Ik hoop dat de 
inbreng een vervolg krijgt en dat het een uitno-
diging is voor andere clubleden om ook wat te 
schrijven. Voor het geval je denkt dat je niet zo 
bedreven bent in het schrijven en dat de clubleden 
niet zit te wachten op je schrijvelarij, de redactie 
is bedreven in het redigeren. Dus als een stukje 
al niks zou zijn, wat natuurlijk nauwelijks voor-
stelbaar is als je SM-ist bent, dan wordt er wat 
van gemaakt.

Als je nog vragen hebt, stuur dan even een 
mailtje naar robin@citroensmclub.nl. Als je je te-
lefoonnummer achterlaat, dan bel ik je. Voor nu, 
veel leesplezier!

Robin Visser

Van de voorzitter
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Onderdelenvoorziening

Ongeveer vijf jaar geleden was net als nu het 
vraagstuk onderdelenvoorziening aan de orde 
in onze club. De Franse club waarvan de onder-
delen werden betrokken, stelde destijds nieuwe 
financiële voorwaarden aan ons. Vanwege de 
nog steeds actuele randvoorwaarden, die hierna 
nog worden aangestipt, is destijds besloten de 
onderdelenvoorziening geheel te staken. Uit de 
ledenenquête en uit directe vragen van de leden 
blijkt echter dat dit een grote wens blijft van veel 
leden. Op de laatste ALV is dit ook weer ter 
sprake gekomen. Het bestuur vond dat zij de 
mogelijkheden moest onderzoeken om te kijken 
of er nog ontwikkelingen zijn. Bij diverse gele-
genheden zijn bestuursleden van andere clubs 
aangesproken. Sleutelspelers in de onderdelen-
voorziening zijn de Franse club en de Duitse 
club.

Het gesprek met de Franse bestuursleden had 
een aanzetje in Keulen bij het internationale 
evenement. Tijdens de ICCCR kreeg dat een 
vervolg. De Franse club bleek een samenwerking 
nog steeds slechts te zien zitten in de vorm van 
een financiële bijdrage per lid van buitenlandse 
clubs. De Franse club wil bovendien nog steeds 
slechts onderdelen van Franse makelij en nog 
steeds geen inspraak over de vraag welke onder-
delen te laten reproduceren. Dit alles is destijds 
de reden geweest voor onze club om niet in te 
stappen. Door het nu te hebben gevraagd, weten 
we dat de Franse club nog steeds hetzelfde ge-
dachtegoed aanhangt.

Het laatste gesprek was met het Duitse bestuur. 
De Duitse club wil graag samenwerken. Ten 
opzichte van het Franse gedachtegoed, staat dat 
van de Duitse club het bestuur van de Neder-
landse club meer aan. De Duitsers hopen hun 
markt te vergroten en ze zijn juist blij als anderen 
zich ook inspannen bij de zoektocht naar moge-

Snelle Mededelingen

lijkheden onderdelen te reproduceren. De 
Duitse club beschikt inmiddels over een hele trits 
aan onderdelen, meer dan 750 items. Dat is lang 
niet zoveel als de Franse club. Het is de vraag of 
dat erg is. De Franse club streeft er namelijk naar 
om zoveel mogelijk onderdelen te hebben voor 
zijn leden, en om die goedkoper aan te kunnen 
bieden dan anderen. Denk bijvoorbeeld aan zui-
gerbussen. Het zijn dezelfde als die je bij Cyril 
kunt kopen. Die zijn gewoon te bestellen bij de 
betreffende producent. Het zijn geen moeilijke 
onderdelen om na te laten maken. Moet je die 
wel willen hebben met de club, is dan de vraag.

De onderdelenprijs bij de Franse club is overi-
gens lang niet altijd scherper. De Duitsers vinden 
dat ze dergelijke onderdelen niet per op voorraad 
hoeven te hebben, althans dat het geen prioriteit 
heeft. Dat ligt anders voor onderdelen die zeer 
specifiek voor de SM zijn, zoals de genoemde 
achterlichten en de knipper-/stadslichten.

De onderdelen van de Duitse club zijn van 
goede kwaliteit en er is een gesprek mogelijk 
over wat er wordt gemaakt. Sterker nog, ze be-
trekken graag meer mensen bij het zoeken naar 
nieuwe mogelijkheden voor reproductie. Al met 
al was er reden voor de beide clubs om in gesprek 
te gaan. Voor ons zou erin zitten dat we tegen 
ledenprijs kunnen kopen bij het magazijn in 
Duitsland. Daarbij moeten we één ding niet uit 
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het oog verliezen. Het is één van de clubdoelstel-
lingen om eraan bij te dragen de Diva in stand 
te houden. Veel schouders maken de last licht.

De alternatieven zijn ook nog steeds mogelijk. 
Dat is niks doen zoals nu en de leden verwijzen 
naar de Duitse en de Franse club. Daarnaast zijn 
we nog steeds welkom bij de Franse club tegen 
betaling van 40 euro per lid. Voorheen was dat 
overigens 30 euro per lid. Bij deze laatste optie 
komen de voor oudgedienden bekende aspecten 
om de hoek kijken. Voor de nieuwere leden wor-
den ze even benoemd.

De Franse club hecht aan originaliteit, ook waar 
de stand van de techniek een vlucht heeft geno-
men. Een goed voorbeeld zijn de ontstekingen. 
De Franse club wil slechts de originele ontste-
kingen met contactpunten laten reproduceren. 
In Nederland en Duitsland willen de meeste 
mensen een goede elektronische ontsteking heb-
ben. De Fransen willen ook dat onderdelen in 
Frankrijk worden gereproduceerd. De Duitsers 
willen gewoon een goed product en dat zo goed-
koop mogelijk. Een voorbeeld zijn de achterlich-
ten. We hebben tijdens het gesprek het laatste 
proefmodel van een achterlichtbak in handen 
gehad. Die komen uit het Taiwan, bij de fabriek 
vandaan waar ook BMW dit soort onderdelen 
laat maken. Deze achterlichten zijn van een wat 
zachter plastic dan origineel, dat niet breekbaar 

SM in de film

Ik heb een Citroën SM gespot in de film Pink 
Panther: ik wist niet of dit bij jullie bekend 
was, maar mijn vader zei dat ik er een foto van 
moest maken en die op moest sturen. Mijn vader 
heeft ook een SM en daarom herkende ik hem. 
Ook omdat het mijn droomauto is! Ze zijn niet 
geweldig (die foto’s, red.) maar dat komt omdat 
het een screencapture is van mijn iPad.

Keke de Jonge (zoon van Gijs de Jonge)

wordt. Productie in Taiwan is voor de Franse 
club onbespreekbaar.

Zoals bekend vanwege de mailing over de re-
cente enquête, ligt er een duidelijke wens van de 
leden. Tijdens de volgende ledenvergadering 
wordt een voorstel voorgelegd. Spontane in-
breng over het onderwerp blijft uiteraard wel-
kom.
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Clublid Michiel Rautenberg doet elke SublieM verslag van de restauratie van zijn 
SM. Zo las je al eerder over de aankoop ervan, het transport naar Nederland en de 
eerste stappen om de SM in perfecte en rijdende staat te krijgen

Door Michiel Rautenberg

Zo, we gaan weer verder. De verliefdheid is alleen 
maar heviger geworden! We zijn weer een paar 
maanden verder en de klus vordert gestaag. Maar 
er gaat toch meer tijd in zitten dan je in de eerste 
instantie vermoedt. Maar goed, het is een heerlijk 
tijdverdrijf en daarom hebben we geen deadline. 
Het is fantastisch om aan de auto te werken, din-
gen te ontdekken en dan thuis op je gemak op 
internet informatie te zoeken.

We hebben intussen ons buitenverblijf opge-
knapt met een koelkast (inclusief groene flesjes), 
een koffiezetter en een paar nieuwe speakers voor 
de broodnodige muziek. We hebben er geen ver-
warming en de muziek helpt goed om de kou te 
verdrijven. Dat maakt het verblijf daar nóg aan-
genamer! Koffie, biertje, muziek en twee Citroëns 
die ons gezelschap houden. Life’s great.

In de vorige SublieM konden jullie lezen hoe 
we de carrosserie inspecteerden op de algehele 
conditie. We hebben toch wel een aantal slechte 
plekken ontdekt, vooral de bekende SM-plekken 
zijn aanwezig. Gaandeweg leer je een hoop van 
de auto, vooral dat deze toch wel erg roestgevoe-
lig is. Vermoedelijk heeft deze SM lang buiten 
gestaan en dat is helaas goed te zien. Maar goed, 
intussen hebben we een aantal slechte plekken 
eruit geslepen en gaan we nieuwe stukken pas 
maken om erin te lassen. Dit zal uitbesteed wor-
den, plaatwerken en lassen is niet echt mijn ding. 
Doe mij maar boutjes en tandwielen!

Flink wat avonden hebben we onder de auto 
doorgebracht om ontzettend veel bagger, coating 
en roest te verwijderen. Ik denk dat er een paar 
kilo zand verwijderd is uit de wielkasten, het leek 

wel of de SM off-road geweest was. De coating 
was op sommige plekken slecht, die hebben we 
verwijderd. Vooral aan de zijkanten van de on-
derzijde was de coating slecht, net of daar het 
water blijft hangen en onder de coating kruipt. 
Ook als de coating nog prima lijkt, kan het eron-
der flink verroest zijn, hebben we ervaren. Tevens 
zijn de wielkasten helemaal schoongemaakt en 
hebben we de techniek verwijderd. Helaas zijn er 
een paar hydraulische leidingen gesneuveld om-
dat deze niet los te krijgen waren. Dat wordt dus 
nieuwe maken.

Intussen zijn we ook begonnen met het ‘conser-
veren’ van de auto, de goede plekken worden in 
de RX gezet om de roest hier geen kans te geven. 
Dat voelt toch al een beetje als opbouwen! 

De motorruimte had ook enige aandacht nodig. 
Daar troffen we na het verwijderen van de motor 

Met de Franse slag…
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veertig jaar olie, vet en vervuiling aan. Ongeloof-
lijk, het ventiel van de remknop was niet meer te 
vinden. Het verwijderen van het vet was een soort 
ontdekkingsreis, allerlei onderdelen en gevallen 
bouten en moeren kwamen we tegen. Dit wordt 
met de Franse slag genoemd toch? Slordig hoor. 
Ook hier zijn veel avonden doorgebracht, ik ging 
met een bak ontvetter en een kwast in de motor-
ruimte zitten om alles goed schoon te kunnen 
maken. Álles wat je aanraakte in de motorruimte 
was vet en ik had gelijk smerige handen. Dat vind 
ik enorm irritant en dus moest alles schoon. En 
zo geschiedde! Tjonge, als je alles weer ziet glim-
men, heb je echt eer van je werk. En je hebt het 
gevoel alweer aan het bouwen te zijn.

Alles wordt aangepakt in de motorruimte. Vet 
weg, beugeling nakijken, slechte slangen en lei-
dingen vervangen, bekabeling herstellen, zeke-
ringen schoonmaken en nieuwe kapjes erop. En 
natuurlijk werd de voorraadtank van de LHM 
schoongemaakt: als nieuw! Dan ben je toch wel 
blij dat deze helemaal vet was en dus niet ver-
roest.

Aandrijfassen zijn verwijderd om de hoezen te 
kunnen vervangen en te voorzien van nieuw vet. 
De accubak is helemaal vergaan en is ondertussen 
vervangen door een mooi tweedehands exem-
plaar. De SM-dokter uit Benthuizen had deze nog 
liggen, en hij maakte mij er ook op attent de ‘trei-
terslang’ te verplaatsen. Deze loopt onder de bak 
door en daar kom je nooit meer bij als er iets mis 
is. Moeten we nog doen, maar gaat zeker gebeu-
ren. Dat voor wat betreft de carrosserie.

Het motorblok hebben we naar mijn schuur bij 

huis gebracht om het daar na te kijken. Op mijn 
gemak ben ik alles gaan demonteren, temeer 
omdat dit de eerste keer is dat ik zo’n motor uit 
elkaar haal. Rustig alles losschroeven en merken 
hoe het eraf kwam. Na het volledig demonteren 
van het blok ben ik alles goed gaan bekijken, wat 
er nog bruikbaar is en wat er vervangen moet 
worden. Na onderzoek bleek toch wel dat alle 
slijtagedelen vervangen moeten worden: distri-
butiekettingen met spanners, lagerschalen van de 
krukas en drijfstangen, alle keerringen, oliepom-
pasje en natuurlijk de holle uitlaatkleppen. Ik 
twijfelde of er misschien massieve gemonteerd 
waren, maar na het wegen van de kleppen werd 
het duidelijk: origineel hol (ongeveer 69 gram). 
Vervangen dus.

Overigens kwam ik ook wel wat rare dingen 
tegen. Van één van de secundaire kettingen ont-
braken twee tonnetjes van de ketting, zie de foto. 
Vreemd genoeg is het allemaal heel gebleven! 
Vermoedelijk is dit een productiefout, ik ben 
namelijk in het carter deze tonnetjes niet tegen-
gekomen, en ook geen verdacht slijpsel. Het blok 
is al eens uit elkaar geweest, zo bleek tijdens de-
montage. En degene die dit blok - wederom met 
de Franse slag - in elkaar heeft gezet, heeft zoveel 
vloeibare pakking tussen de carterhelften ge-
bruikt dat er veel slierten pakking in het carter 
lagen. Bij een nadere inspectie van de krukas 
kwam ik deze pakking ook tegen in een oliedoor-
voer van een big-end van een drijfstang. Dat dit 
heel gebleven is! Dit had heel veel schade kunnen 
veroorzaken.

De conditie van de cilinders baarde mij een 
beetje zorgen. Bovenin was een behoorlijke stoot-
rand te voelen, en dus vermoedde ik dat deze 
versleten waren en dus óf opgeboord óf vervan-
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gen moesten worden. Maar het vervangen van de 
cilinders en zuigers zou een flinke aanslag op mijn 
budget doen. Met het onderblok toog ik naar 
Renard voor advies. Deze adviseerde mij de ori-
ginele zuigers te hergebruiken en de cilinders te 
laten honen, er wordt dan minder dan 0,01 mil-
limeter van de cilinderwand verwijderd door er 
nieuwe hoonsporen in te slijpen. De cilinders zijn 
dan weer goed te gebruiken. Maar dan moesten 
ze niet teveel versleten zijn, anders zou de speling 
tussen zuiger en cilinder te groot worden. Maar 
na meten bleek dat de cilinders nog te gebruiken 
waren (al was het op het randje), en dus zijn ze 
gehoond. Samen met een nieuw setje zuigerveren 
op de prachtige originele Maserati-zuigers vormt 
dit weer een goed onderblok. Dat scheelde weer 
in de kosten.

Na een hoop nieuwe onderdelen voor het blok 
gekocht te hebben (au!) ben ik nu bezig met de 
montage van de zuigers in de cilinders, er zit dus 
schot in. Voor de ontsteking is een Van Rootselaar 
aangeschaft, bij mij zaten nog de originele con-
tactpunten die hoorbaar aan vervanging toe 
waren. Overigens ben ik lang bezig geweest met 
het reinigen van de koelgalerij rondom de cilin-
ders. Hierin trof ik ongeveer een laag van 15 mil-
limeter roest aan op de bodem. Dit moest natuur-
lijk allemaal verwijderd worden en je komt er 
lastig bij. Vermoedelijk hebben ze met water in 
het koelsysteem gereden en dan ontstaat deze 
corrosie.

Wat ik wel lastig vond, was de keuze van het te 
gebruiken type spanner voor de primaire distri-

butieketting. Hierover doen veel verhalen de 
ronde, en ook op internet vind je veel uiteenlo-
pende meningen hierover. De een zweert bij een 
hydraulische spanner, en even later vind je een 
artikel waarin beweerd wordt dat deze de levens-
duur van de primaire ketting zou halveren. En 
later spreek je een specialist die zegt dat de ori-
ginele spanner ook prima is, zolang je de conditie 
van de primaire ketting maar in de gaten houdt 
en tijdig vervangt. Ik heb ervoor gekozen om de 
originele spanner te monteren, deze zat ook ge-
monteerd op mijn blok toen ik het uit elkaar 
haalde. De primaire ketting die ik verwijderde, 
was erg versleten, de spanner heeft het dus de 
hele looptijd van de ketting prima volgehouden.

Ook over het geleideblad van de primaire ket-
ting lopen de meningen uiteen. De een adviseert 
een zogenaamde curved limiter, de ander meent 
dat de originele rechte ook prima is. Ook hier 
monteer ik een originele. Ik vermoed dat dit wel 
van belang kan zijn als je SM een airco heeft in 
verband met het met een ‘klap’ inkomen van de 
airco. Dit belast de primaire ketting veel en kan 
er met een curved limiter beter tegen. Mijn SM 
heeft geen airco, dus hierin zie ik geen probleem. 
Als mijn redenering niet klopt hoor ik dit graag!

Dit is toch wel het mooiste werk hoor, en zeker 
als het een V6 is. Rustig alles schoonmaken, 
nieuwe delen erin en monteren. Machtig! 

Heb je tips of opmerkingen voor Michiel, mail 
hem dan via mrautenberg@worldmail.nl

SublieM 69 - December 2012 15



Lang geleden, toen mijn haar nog peentjesblond 
was, heeft het Citroën-virus zich verspreid binnen 
mijn familie. Tante Nel, zus van mijn vader, was 
getrouwd met oom Frans. Frans had fortuin ge-
maakt. We spreken begin jaren ‘70. Hij reed in een 
DS 21 Pallas, injection électronique, met zo’n 
plaatje met de magische aanduiding achter op de 
kofferklep van de DS. Wat ik nu weet en mij ervan 
herinner, moet het een Gris Paladium zijn ge-
weest. Een halfautomaat met zwart leren bekle-
ding. Wat een pracht kar! Daarvoor schijnt hij ook 
al een andere DS te hebben gehad, maar die kan 
ik me niet herinneren. Even later kwam er een 
witte 23 break bij.

Nieuwe voorzitter Robin Visser verhaalt over het ontstaan van zijn liefde voor 
Citroëns 

Door Robin Visser

Leven met Citrof(am)ilie
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Diane
Mijn ouders werden kennelijk aangestoken. Zij 
hadden geen fortuin gemaakt: we hadden een 
gele, tweedehands Diane nadat de Fiat 124 bij een 
aanrijding van achteren wat korter was gewor-
den. Na de gele Diane volgde een blauwe Diane. 
Beide waren 400 cc. Dat was afzien naar Zuid-
Frankrijk: samen met mijn broer op de achter-
bank, een koffer tussen ons in en 18 uur onder-
weg. Tegenwoordig hebben we het daar nog altijd 
over als we samen achter Luik de berg op stuiven. 
Dat doen we nu met een turbo aan boord en dat 
gaat stukken beter. Ik geef daar achter Luik altijd 
even wat gas bij en denk dan terug aan de Diane. 
Echt waar, steevast. Heerlijk, zo hard mogelijk 
omhoog en dan bijna boven wat afremmen om 
de bocht veilig te nemen. Als ik met m’n broer de 
reis maak, dan is het ook een vast ritueel de Di-
ane en de koffer tussen ons in in herinnering te 
brengen.

GS 1220
De blauwe Diane werd destijds, inmiddels wo-
nend in Frankrijk, opgevolgd door een beige GS 
1220 Club Break. Oom Frans z’n 23 Break was 
inmiddels in vlammen opgegaan toen zijn schuur 
affikte. Tot zijn spijt was het de Break die binnen 
stond en niet de 21 Berline. De laatste bleek na-
melijk een zeer onbetrouwbaar loeder te zijn. De 
GS werd gebruikt voor van alles en nog wat, on-
der meer caravans de weg omhoog trekken. On-
gelooflijk wat dat ding voorelkaar kreeg. Later, 
weer terug in Nederland, werd de auto ingeruild 
tegen weer een Diane, bij Garage De Jong in Em-
men. Ik vergeet het gesprek van mijn vader en de 
verkoper nooit meer: ‘Nou meneer Visser, de auto 
ziet er wel uit zeg, voor een auto die 40.000 heeft 
gereden’. Eh, dat waren er dus 140.000, caravans 
en aanhangers trekkend. Ik denk dat de nieuwe 
eigenaar er niet veel plezier van heeft gehad…

Passat en DS
De Diana is maar een klein poosje bij ons geble-
ven. Het ging destijds, begin jaren ’80, financieel 
niet echt best bij ons thuis. Ook toen was het cri-
sis dat de klok sloeg. Verschuldigd achterstallig 
salaris van pa kwam niet door. De nog bijna 
nieuwe Diana leverde nog goed centjes op en pa 
had nog een Passat van de zaak… Het tij keerde 

weer. Pa kreeg opnieuw een job in Frankrijk. 
Eentje waar hij een zeer net salaris kreeg, genoeg 
om een oude droom van ‘m uit te laten komen. 
Er kwam een DS. Hij had het vanaf de jaren ‘70 
toen hij met zwager Frans in de DS 21 naar ons 
latere adres was gereden, steeds over de zetels 
waarin je tot aan je schouders wegzakte in het 
zachte leer. Nu had hij er zelf een. Het was er een 
met de magische aanduiding achter op de klep, 
maar dan een 23. Ik ben destijds meegegaan de 
auto op te halen. Stond onder een afdak buiten in 
Frontignan. En daar is het droog. Geen spatje 
roest. Eerst was ze nog (vaal) brandweer rood, 
maar na een eerste spuitbeurt ook Gris Paladium. 
Dat mislukte vanwege het samensmelten met het 
rood dat er nog onder zat. Beige Tholonet was 
toch mooier en dat werd ‘t dus. Wauw, wat een 
kar! 

Brandje
De DS was geen rustig en langdurig bezit bescho-
ren. Een keer op weg naar Nederland probeerde 
pa een Porsche 924 bij te houden. Er sprong een 
benzineslangetje los bij de injectie. Dame in brand 
op de vluchtstrook. Er stopte heel snel iemand 
voor ons met een Alfa, een 33 of een Sud, ik weet 
het niet meer. Neusje van de Snoek volgens in-
structie van een ervaringsdeskundige maar een 
klein stukje omhoog. En hupsakee, daar ging het 
bluspoeder! Dame gered. Na de schoonmaak 
bleek alleen de injectie te moeten worden vervan-
gen en de motorkap gespoten. Maar pa vond de 
DS niet meer betrouwbaar genoeg voor de regel-
matige reis naar Nederland. Hij had een bijna 
nieuwe, vuurrode CX RD Turbo gespot bij de 
dealer en die moest en zou er komen. De DS zou 
wel 3.000 Franse Franc opleveren. Dat vond hij 
dus veel. Ik niet: ‘Pa, niet doen. Ze zijn in Neder-
land 10.000 gulden waard in deze staat’. Het 
haalde niks uit. De DS liet hij achter bij de dealer. 
Pa had nog 14 dagen bedenktijd bedongen voor 
de DS. Toen ik ‘m zover had de auto te houden, 
bleek die na 4 dagen al te zijn verkocht. Hij zei 
toch nog goed zaken te hebben gedaan en een 
setje matten en nieuwe banden als compensatie 
te hebben gekregen. Mijn God, hoe naïef kun je 
zijn? Oom Frans en tante Nel zijn, na een uit-
stapje 528 en 320 uit Beieren, in een grijze CX 2000 
en later in een witte en een rode BX diesel gaan 
rijden. Het tij was daar wat gekeerd…
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Turbodiesel
De CX vuurrode CX had zo’n heerlijke 2500 

turbodiesel-motor. Het was de eerst auto waarin 
ik reed zonder rijinstructeur. Wat een ervaring. 
Mijn eerste inhaalmanoeuvre staat me nog helder 
bij. Het was op de weg tussen Emmen en Coevor-
den. Pa drong aan dat ik de slak voor ons moest 
inhalen. Even terugschakelen naar vier, koppeling 
rustig op laten komen, wat gas geven om de 
turbo aan het werk te zetten en met fluitende toon 
onder de kap mijn eerste inhaalactie op een 80-ki-
lometerweg. Ik was toen 20. Er zouden nog veel 
van dat soort acties volgen. De CX werd opge-
volgd door een BX TRD Turbo. Maar ondertussen 
was ik voorgoed verslingerd aan de CX. Ooit… 
En dan een Pallas met van die fraaie wieldoppen!

Van de BX’en zijn er bij mijn ouders twee ge-
weest, een rode en een antraciet grijze. De volg-
orde weet ik niet meer. Mijn broertje reed onder-
tussen Visa. Later volgde, naast een stationwagen 
uit Wolfsburg in verband met de net geboren kids, 
een C15 voor de zaak. Voor mijn ouders stond de 
teloorgang in type Citroëns, van CX naar De BX, 
model voor de teloorgang in het samenzijn en ook 
het begin van het einde wat betreft Citroën-rijden. 
Pa reed nog even de BX. Moeder kocht een AX, 
eerst een witte benzine op grijs kenteken, later 
een rode diesel. Dat werd mijn eerste auto. De 
latere Saxo diesel van Moeder werd mijn tweede 
auto. In die tijd overleed Pa. Het moest wel mis-
gaan met ‘m. Hij was overgestapt op een donker-
blauwe Renault 21 Alizé TD. Wat een gedrocht!

 
Volvo
Naderhand zijn moeder en ik beiden aan de 206 
HDi gegaan van hetzelfde concern. Ik heb het vier 
jaar volgehouden. Het was geen grote opgaaf. 
Heerlijk karretje. Moeder tuft er nog steeds mee. 
Eenmaal als zelfstandige aan de slag in de advo-
catuur kreeg ik bij klanten wat te vaak de vraag 
of het me wel goed ging, wijzend naar mijn kar-

retje. Ik was aangesloten bij een kantoor waar 
Volvo de huisstijl bepaalde. De meeste Volvo’s 
vind ik vierkant en saai. Een lichtpuntje in de 
recente Volvo-geschiedenis is de C70 Classic. De 
206 ging exit en een wens ging in vervulling: er 
kwam een cabrio. In Duitsland heb ik er toen een 
gekocht, een T5 in de gewenste uitvoering gevon-
den met weinig kilometers en met een voor de 
toen sinds-kort-zelfstandige ‘bereikbare’ prijs. De 
auto was namelijk al zeven jaar oud. Maar wel in 
topconditie. Inmiddels 170.000 kilometer en vier 
jaar verder is de auto trouwens nog steeds in 
topconditie. Ik heb de auto nog steeds. Er is na-
melijk iets wat Citroën niet heeft: een betaalbare, 
tweedehands, leuke cabrio. En wat een feest met 
een T5 na de stoplichten van Luik! 

Eigen CX
Toch mistte er iets. Want ooit… Eerst ging het nog 
mis. Ik wou lekker gaan dieselen vanwege inte-
rimwerk op verschillende plaatsen in het land. 
Een prachtige, rode serie 1 CX gevonden op 
Marktplaats. Voor veel te veel gekocht, zeker toen 
die op de brug bij de Citroën-garage in Tilburg 
ging. Zo rot als een nispel. Naderhand bij Beau 
in Leerdam kreeg ik het volgende te horen: 
‘Robin, niet doen dat opknappen. Voor 300 euro 
mag je ‘m laten staan in de rij’. Nog geprobeerd 
met vriend beun wat te doen, maar die had er ook 
al geen fiducie in. Een tijdje later had ik toch prijs 
op Marktplaats.

Te koop: ‘Belastingvrije CX’. Het automatisch 
rijden beviel me inmiddels uitstekend en in de 
advertentie stond dat het een automaat was. Een 
Pallas met van die fraaie wieldoppen bovendien. 
In de kleur Gris Espadon. En dan ook met 2400 
injectiemotor. Ik was erachter gekomen dat auto’s 
ouder dan 15 jaar goedkoop waren in de bijtelling. 
Dat was tegen economische waarde. Ik had een 
goede smoes voor mezelf om de auto te kopen. 
Een CX heeft een lage economische waarde en is 
dus goedkoop in de bijtelling. Het moest een 
benzine zijn. Zo kon de Volvo af en toe als ver-
vangende auto meeliften wat betreft zakelijk 
getankte brandstof. 

Top-CX
In een loods onder de rook van Schiphol trof ik 
de belastingvrije CX van de Marktplaats-adver-
tentie aan. Bleek de auto ook nog airco te hebben! 

‘Pa reed nog even BX, 
moeder kocht een AX, eerst 
een witte op grijs kenteken’
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weerwagen komt uit Aouste, het dorp waar neef 
Kees, Eriks broer woonde. Met de zoon van Kees 
heeft Erik nog contact. Die is van de plaatselijke 
brandweer en via dat kanaal is de Belphégor 
brandweerwagen naar Nederland gekomen. Deze 
auto is beslist niet het meest milieuvriendelijke 
aspect van de PvdA. Inmiddels staat er weer een 
andere Belphégor bij Erik in de schuur. Nichten 
Inge en Renée rijden ook Citroën. Mijn broer ook, 
een XM Break, en ik dus met een SM.

Eindelijk een SM
Ik ben 46 jaar en woon in Den Bosch. Na een niet 
gering deel van mijn leven als eeuwig student te 
hebben gesleten, is het allemaal wel op z’n pootjes 
terecht gekomen met mij. Het meeste werk ik als 
interimjurist bij overheden en ik doe af en toe wat 
zaken als advocaat van thuis uit. Mijn leven deel 
ik met Lieke. Zij is arbeidspsychologe en houdt 
zich in het werkzame bestaan bezig met het be-
geleiden van mensen bij bedrijven en overheid in 
hun interactie, met name op het gebied van lei-
derschapsontwikkeling. Soms slaat haar werk 
over naar het privéleven. De meest briljante op-
merking van een gesprekspartner in het café: 
‘Lieke, houd nou ‘ns op met dat psychologische 
gelul.’

Sinds medio 2010 ben ik lid van de Citroën SM 
Club Nederland. Ik was in de gelukkige omstan-
digheid de heerlijk rijdende SM van Paul Pay-
mans te kunnen kopen voor een alleszins redelijk 
bedrag. Het was in de aanloop naar de aankoop 
geen issue, maar toen ik auto ging halen, zei Paul 
me: ‘Nu wel lid worden van de club hè’. En zo 
geschiedde…

Die moest het dus wel worden. Afgedongen, geld 
overgemaakt en twee weken later opgehaald. 
Eenmaal terug in Den Bosch ben ik even gaan 
proefrijden met mijn oudste neef en toenmalig 
huisgenoot. Bocht om en einde oefening. Naar 
later bleek bij de garage, was er slechts een stek-
kertje los. De auto is er gelijk blijven staan voor 
de technische renovatie. Na de technische reno-
vatie is ook de carrosserie nog aangepakt onder 
de sierstrips zodat die ook roestvrij werd. De 
bekleding is ook opnieuw gedaan en wel met 
mooi chocoladebruin leer. Niet origineel, wel 
mooi. Ik heb er iets van 60.000 kilometer mee 
gereden. Toch was er nog een jongensdroompje 
te vervullen. Want toen vriendje John en ik kleine 
jongetjes waren… Nou ja, dat heb ik al ‘ns verteld.

Het virus tiert ondertussen welig in het rond in 
de familie. Broer Peter werd aangestoken toen ie 
kennis had gemaakt met mijn CX. Hij verkocht 
zijn auto en had even een vervanging nodig en 
heeft toen iets van drie maanden in mijn CX ge-
reden. Een serie 2 Break moest het worden voor 
hem. De Break omdat hij als manneke van 18 
samen met toenmalig schoolvriendje Pascal door 
de bergen boven Nyons toerde met de CX Break 
van de ouders van Pascal. De serie 2 vanwege het 
dashboard. Dat vindt hij prachtig. We hebben een 
CX TRD Break uit Frankrijk gehaald. Peter is ook 
lid van de CX-club. 

Neef Erik heeft ondertussen ook weer wat 
zweefmachines gehad: een nagenoeg nieuwe 
Leader en een zwarte serie 1 Pallas. De laatste is 
weer doorverkocht. Een tijdje terug heeft Eric een 
Citroën Belphégor brandweerwagen aan de PvdA 
verkocht om campagne te voeren. Deze brand-
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In dit artikel wordt een methode beschreven om de carburateurs van de Citroën 
SM af te stellen die voor een handige amateur en zonder al te grote investeringen 
uitvoerbaar is

Door Wim van Stratum

Op 23 september 2012 had de Citroën SM-club 
een ritje door Duitsland georganiseerd voor die-
genen die hun SM eens de vrije teugels wilde 
geven zonder constant in de spiegel te moeten 
kijken of onze nationale hermandad de achter-
volging in had gezet. Na een hartelijk ontvangst 
met koffie en appeltaart in Het Posthuis in Beugen 
en een leuke en snelle rit over de Duitse Autobahn 
zaten we tenslotte aan een goede lunch bij Gasthof 
‘Bauer Wilm’s’ in Gladbeck. Het was tijdens deze 
lunch dat ik met mijn tafelgenoot Nard over het 
afstellen van de carburateurs kwam te praten en 
mij liet overhalen om hierover een stukje voor 
SublieM te schrijven. Het is de eerste keer dat ik 
voor het clubblad schrijf. Hier volgt deze eerste 
pennenvrucht.

Nadat ik diverse afstellingen had gecontroleerd 
en gecorrigeerd, maar nog steeds niet tevreden 
was over hoe mijn SM op het gaspedaal reageer-
de, had ik het besluit genomen de gasfabriek die 
mijn SM van de nodige brandstof voorziet eens 
onderhanden te nemen. Om dit te realiseren, heb 
ik het complete inlaatspruitstuk met de carbura-
teurs verwijderd en ben aan de slag gegaan. Hoe 
ik dit klusje als goedwillende amateur heb aan-
gepakt, wil ik nog wel een keer uit de doeken 
doen, maar dit artikel gaat er niet over. Hier gaat 
het over de afstelling van de gasfabriek. Nadat ik 
alles weer in elkaar had gezet, was het moment 
aangebroken om aan de onderlinge afstelling van 
de carburateurs te beginnen, het zogenaamde 
balanceren.

De STE-SK Synchrometer

Uitgangspositie voor de afstelling was eerst de 
mengselschroeven helemaal in te draaien en ver-
volgens anderhalve slag los. Belangrijk is dat de 
mengselschroeven niet te vast worden aange-
draaid. Dat is om beschadiging van de zitting en 
de conus te voorkomen. Tevens moeten de lucht-
balanceerschroeven ook helemaal worden inge-
draaid. De luchtbalanceerschroeven worden met 
een moer geborgd. Deze moer moet eerst een 
stukje worden losgedraaid voordat de luchtba-
lanceerschroef kan worden ingedraaid. Met de 
nu verkregen instelling is het mogelijk om de auto 
te starten en ook te rijden. De afstelling kan ech-

Afstellen van 
de carburateurs
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ter beter en optimaler dan wat met deze basisaf-
stelling het geval is.

De eerste stap in het hele proces van beter afstel-
len is het afregelen van de carburateurs ten op-
zichte van elkaar. Dat heet ‘balanceren’. Op de 
SM zijn drie dubbele Weber-carburateurs gemon-
teerd. Het zijn eigenlijk twee carburateurs in één 
huis. In totaal moeten er dus zes carburateurs op 
elkaar worden afgeregeld. Je zorgt er hiermee 
voor dat alle zes de carburateurs evenveel lucht 
aanzuigen. Dit heb ik gedaan met behulp van een 
STE Synchrometer type SK.

Synchrometer geplaatst in inlaatkelk van de zesde 
cilinder 

Metingen
Voordat je de daadwerkelijke meting begint, moet 
je zorgen dat de motor op bedrijfstemperatuur is. 
Dit maakt dat je voorzichtig te werk moet gaan 
omdat alles rondom de motor natuurlijk goed 
heet is. Daarnaast moet de bedieningsstang voor 
de smoorkleppen van de carburateurs in de ‘vrij-
stand’ gezet worden. Dit doe je door de moeren 
links en rechts van de bedieningshevels een slag 
los te draaien. Tijdens de metingen moet de motor 
stationair lopen. Dus start de motor en begin met 
het plaatsten van de Synchrometer in de kelk van 
de carburateur voor de eerste cilinder en lees de 
waarde op de meetschaal af. Plaats nu de Syn-
chrometer in de kelk van de carburateur voor de 
zesde cilinder. Het voorste carburateurhuis ver-
zorgt namelijk cilinder 1 en 6 van brandstof en 
deze moeten eerst onderling op elkaar afgestemd 
worden.

Links de luchtbalanceerschroef, rechts de stelmoeren

De carburateur die bij de meting de laagste 
waarde geeft, moet worden afgeregeld. Dus als 
bijvoorbeeld cilinder 1 een waarde van 4 Kg/uur 
aangeeft en cilinder 6 bijvoorbeeld 3,5 Kg/uur, 
dan moet de carburateur voor cilinder 6 worden 
afgesteld. Dit gebeurt door de luchtbalanceer-
schroef van de carburateur voor de zesde cilinder 
iets uit te draaien, net zover dat de waarde vol-
gens het voorbeeld hier op 4 Kg/uur uitkomt. 
Herhaal dit vervolgens voor de combinatie 
tweede en vijfde cilinder en derde en vierde ci-
linder. Als alles klaar is, zijn de drie carburateurs 
nu links en rechts op elkaar afgesteld. Vervolgens 
moeten ze nog alle drie onderling op elkaar wor-
den afgesteld. Vergeet overigens niet de moeren 
van de luchtbalanceerschroeven weer aan te 
draaien. Anders is alle moeite na verloop van tijd 
voor niets geweest.

Aanslagschroef
Na de hiervoor beschreven afstelronde heeft één 
van de drie dubbele carburateurs de hoogste 
waarde. Dit is het uitgangspunt voor het afstellen 
van de overige dubbele carburateurs. Uiteinde-
lijke moeten alle zes de inlaten dezelfde waarde 
laten aflezen. Ik heb deze onderlinge afstelling 
met behulp van de stelmogelijkheid op de bedie-
ningsstang gedaan. Nard gaf aan dat het beter is 
om dit te doen via de aanslagschroef van de 
smoorklep en om vervolgens de moeren op de 
bedieningsstang weer voorzichtig vast te zetten, 
zodanig dat de afstelling niet verloopt. Dit is dus 
een klusje dat ik mooi in de winterstop kan uit-
voeren om het zaakje nog beter te tunen.
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Colortune-setje

Nu de carburateurs onderling zijn gebalanceerd, 
is de klus nog niet geklaard. Om het helemaal 
goed voor elkaar te krijgen, moet het mengsel dat 
de cilinders in gaat nog worden afgesteld. In een 
garagebedrijf hebben ze hier mooie 4-gastesters 
voor maar die heb ik als hobbyist niet in mijn 
bezit (*). Ik heb daarom een alternatieve methode 
gekozen en wel met de zogenaamde ‘colortune’ 
bougie van Gunson. Er zijn verschillende setjes 
te koop, maar ik heb het 14 mm G4074-setje ge-

bruikt. De Colortune-bougie komt tijdens het 
afstellen in plaats van de normale bougie en heeft 
een kijkglaasje waarmee je in de cilinder kunt 
kijken en de kleur van het mengsel kunt zien tij-
dens de verbranding. Ook hier moeten alle zes 
cilinders langs worden gegaan.

Gemakshalve ben ik bij cilinder nummer 1 be-
gonnen. Deze afstelwerkzaamheden moeten 
wederom bij bedrijfswarme motor gebeuren. Haal 
de normale bougie eruit en monteer de Colortune-
bougie. Draai ‘m handvast. Dit is ruim voldoende 
om de meting uit te voeren en de bougie niet te 
beschadigen. Schroef het verlengstuk op de bou-
gie en sluit de bougiekabel hier op aan. Nu kan 
de motor weer worden gestart. Draai indien nodig 
de mengselschroef uit tot de verbrandingskleur 
oranje is. Dit is een situatie dat het mengsel te rijk 
is. Draai de mengselschroef nu telkens een klein 
stukje in. Wacht elke keer een ogenblik om het 
evenwicht weer te herstellen. Herhaal dit net 
zolang totdat er een mooie, felle, blauwe kleur 
zichtbaar is. Het mag geen witte kleur zijn. Dan 
is het mengsel te arm. Dat is niet goed voor de 
motor. Verhoog vervolgens een paar keer het 
toerental en laat het weer zakken tot stationair. 
Als het goed is, is er bij een verhoogd toerental 
en stationair lopen een verbranding met een 
blauwe kleur te zien. Zo niet, dan moet het meng-
sel nog wat verder worden afgesteld.

Het is niet nodig om de motor hierbij onnodig 
hoog in de toeren te jagen. Als je wat sneller het 
toerental verhoogt, dan zal je zien dat de verbran-
dingskleur eerst naar oranje verandert en vervol-
gens weer naar blauw. Dit komt door de accele-

Kijkglaasje in Colortunebougie

Colortune in een cilinder gemonteerd
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ratiepomp op de carburateur die redelijk onge-
controleerd een extra peut benzine in de carbu-
rateur spuit. Daardoor ontstaat een te rijk meng-
sel en dus een oranje verbrandingskleur. Als het 
te veel aan benzine is verbrand, dan verandert de 
kleur weer en is er ook op een hoger toerental een 
blauwe verbrandingskleur te zien.

In het geval de gewenste blauwe kleur niet te 
realiseren is, is er wat aan de hand met de carbu-
rateur. Dat zal dan eerst moeten worden verhol-
pen om tot een goed eindresultaat te komen. 
Herhaal deze handelingen voor de overige vijf 
cilinders. Daarbij zul je merken dat de bougies 
met een hete motor niet allemaal even handig zijn 
te bereiken. Ben je uiteindelijk bij de zesde cilinder 
aanbeland, en is het mengsel hiervan afgesteld, 
dan ben je klaar en kan er een proefrit worden 
gemaakt. Die moet uitwijzen of alle noeste arbeid 
heeft geloond. Als het goed is, zul je merken dat 
de motor mooier en rustiger loopt en beter op het 
gaspedaal reageert. Dat de afstelling bij mij in 
ieder geval voor de eerste cilinder goed gelukt is, 
is te zien aan de mooie reebruine kleur van de 
bougie. De andere bougies heb ik niet gecontro-
leerd, dus daar kan ik niets over zeggen. 

Bougie van eerste cilinder met de juiste bruine kleur

Zowel de synchrometer als de Colortune-bougie 
zijn op verschillende sites via internet te koop. 
De grote prijsverschillen her en der voor het-
zelfde artikel hebben mij nogal verbaasd. Een 
rondje op internet kan dus zeker z’n voordeel 
opleveren. Ik heb uiteindelijk de synchrometer 
en de Colortune-bougie via internet bij Scheuer-
lein Motorentechnik gekocht (www.scheuerlein.
de).

Ben ik nu klaar? Nee, ik denk dat het nog beter 
wordt als ik de ontsteking ombouw naar een 
elektronische ontsteking. Deze klus staat voor 
komende winter op het programma.

* Naschrift van de redactie: in aanvulling op het 
artikel van Wim hebben we in overleg met hem 
foto’s geplaatst van de nippels

Op de uitlaat behorend bij de ‘Hellferich-methode’ 
voor het afstellen van de carburateurs met 4-gastester
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Le Citron Pressé 2013: 
de tiende, de beste

In 2013 wordt een nieuw landschap opgezocht 
en worden de startplaatsen op een innovatieve 
manier toegekend. De opperste concentratie 
van het rallyrijden en het plezier onder Citroën-
liefhebbers zijn de elementen die blijven.

Als op 8 mei 2013 in Rijckholt de proloog van 
Le Citron Pressé van start gaat, zal dat voor de 
tiende keer zijn. Van 1996 tot en met 2002 wer-
den zeven Pressé’s van de eerste serie verreden 
en in 2011 is de tweede serie begonnen. Gies en 
Sees Aalberts zijn de initiatiefnemers van deze 
doorstart. Als echte perfectionisten schaven zij 
het concept iedere keer weer bij en vervolmaken 
zo dit mooiste sportieve Citroën-evenement van 
Nederland.

Toen Le Citron Pressé in 2011 over schitterende 
Vogezen-passen voerde, vonden sommigen dit 
te gemakkelijk. Zat je eenmaal op de juiste weg, 
dan kon je 15 kilometer de pas oprijden en aan de 
andere kant 15 kilometer naar beneden voordat de 
navigator weer in actie moest komen. Die kritiek 
trokken Gies en Sees zich aan, dus zochten zij voor 
de editie 2012 kleine weggetjes in de Picardie op. 
Die waren dan weer zo klein, dat er voortdurend 
gedraaid en gekeerd moest worden, waardoor de 
richtsnelheid van gemiddeld 48 km/u nauwelijks 
haalbaar was.

In 2013 kiest Le Citron Pressé voor een uitvals-
basis in Lotharingen, waar het landschap iets 
ruimer in het vel zit dan in de Picardie, maar waar 
ook weer niet zulke lange wegen zijn als in de 
Vogezen. Dit klinkt als de perfecte uitdaging voor 

de drieëenheid Citroën-bestuurder-navigator.
Vanuit Hauconcourt bij Metz worden op don-

derdag en vrijdag twee lussen verreden en op 
zaterdag gaat het weer in noordelijke richting 
terug naar het pitoreske Rijckholt. De lussen be-
loven veel afwisseling, want in het westen ligt de 
Champagne, in het zuiden de Lotharingse vlakte 
en in het oosten liggen de Vogezen.

Toch weer de Vogezen? Jawel, want behalve 
de route des Crêtes met haar vele motorfietsen 
en campers, hebben de Vogezen ook ontelbare 
rustige en kleine passen te bieden. De lussen zijn 
met 350 kilometer iets korter dan die van 2011 
en 2012, toen ze boven de 400 kilometer lagen. 
Ook liggen de heen- en de terugweg nu dichter 
bij elkaar, zodat niet alleen de officials, maar ook 
deelnemers met een achterstand gemakkelijker 

In mei 2013 zal Le Citron Pressé voor de tiende maal worden verreden. Deze 
jubileumeditie belooft de beste te worden, omdat de organisatie iedere keer 
weer lessen trekt uit de ervaringen van het voorgaande jaar

Door Rens Korevaar
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kunnen afsnijden.
Een andere vernieuwing van de editie 2013 

betreft de toewijzing van startplaatsen. Eerder 
gebeurde dit op basis van het rekensommetje 
paardenkrachten gedeeld door gewicht. Nu 
worden alleen de vijftien laagste startnummers 
gereserveerd voor de minstvermogende motoren. 
Daarna worden startplaatsen toegewezen in de 
volgorde van betaling van het inschrijfgeld. Je 
kunt dus zelf kiezen of je onderweg met grote 
waarschijnlijkheid overal bemande controlepos-
ten aantreft, of dat je ’s morgens wat langer kunt 
uitslapen.

Over inschrijfgeld gesproken: dit blijft 1.250 
euro per equipe. De inflatie en de BTW-verhoging 
worden dus niet doorberekend. Was de proloog 
vroeger een rechte lijn naar het eerste hotel in 
Frankrijk, inmiddels is deze uitgegroeid tot een 
volwaardige rallydag, inclusief gezamenlijk di-
ner. Kortom, de deelnemers krijgen veel meer 
waar voor hun geld dan vroeger. Als bovendien 
de bestuurder de helft betaalt en de navigator de 
andere helft, dan valt het nog best mee.

Wat ook blijft, ondanks het zeer geschikte 
landschap, is de intensiteit van de deelname. De 
bestuurder en de Citroën moeten elkaar liggen. 
Ook de bestuurder en de navigator moeten elkaar 
liggen en constructief kunnen communiceren. 
Met z’n drieën zullen ze vier dagen lang hard 
moeten werken om goed te rijden.

Uit eigen ervaring weet ik dat dit mooie en 
sportieve spel geen tijd overlaat om aan de dage-
lijkse beslommeringen te denken. Vier dagen lang 
blinde lijnen intekenen, visgraten tot een route 
herleiden, die route rijden, barricades omzeilen, 
controlebordjes spotten en ’s avonds gezellig 
met elkaar aan tafel, dat is Le Citron Pressé, in 
het jubileumjaar 2013 nog meer dan in de voor-
gaande edities! Voor meer informatie zie www.
lecitronpresse.nl.

Dit artikel is ter beschikking gesteld door www.
citroen-forum.nl

De heen- en terugweg 
liggen nu dichter bij 
elkaar, zodat deelnemers 
met achterstand kunnen 
afsnijden.
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Directeur PR Citroën Nederland, Anne Lobbes, 
had de diverse bij Citroën Contact aangesloten 
clubs uitgenodigd om voor de laatste maal in dat 
gebouw samen te komen; PSA Frankrijk heeft 
namelijk ter kostenreductie medio mei 2012 be-
sloten dat gebouw 1 wordt verkocht en dat de 
directies van importeurs Citroën Nederland en 
Peugeot Nederland samen in een kantoorgebouw 
in Amsterdam Zuid-Oost zouden worden gehuis-
vest, en dat dan met onmiddellijke ingang. Niet 
alleen het Peugeot Experience Center bij Breuke-
len aan de A2 werd binnen een paar weken 

daarna ontruimd, ook Stadionplein gebouw 1 was 
al vele weken verlaten door de directie van Cit-
roën Nederland toen we er op 4 november jl. 
stonden. De verkoopafdeling en showroom blijft 
tot nader order op de begane grond aan het werk; 
maar het gebouw wordt, is de bedoeling, in zijn 
geheel verkocht door PSA en krijgt dan een an-
dere bestemming, met in acht name van de status 
van Monument.

De meesten die op 4 november jl. aanwezig 
waren, waren dat in 2011 ook toen we op een 
zondagmiddag met Citroën Nederland vierden 

Een treurige gebeurtenis 
op 4 november 2012
Voor de Citroën-gemeenschap was zondagmiddag 4 november 2012 memorabel. 
Afsluiting van een verleden, in de vorm van afscheid van gebouw 1 aan het 
Stadionplein. U weet wel, dat lage gebouw ‘links’ voor het Olympisch Stadion, met 
de karakteristieke halfronde glazen etalage/vide

Door Peter Snoeker
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dat gebouw 1 maar liefst 80 jaar geleden door 
Citroën in gebruik was genomen; toen geen vuil-
tje aan de lucht, maar een jaar later…

Nu waren er 80 aanwezigen, die na elkaar in 
een geanimeerde sfeer te hebben begroet, om 
14.30 uur door Anne werden verwelkomd. Zij zei 
ons dat PSA in grote problemen verkeert, maar 
dat de Citroën-modellen het goed doen in Neder-
land, van C1, C2, C3, DS3 tot DS5. Anne noemde 
het samenkomen met Peugeot het Europa-breed 
samen gaan zitten van de rode broeders en de 
blauwe broeders; ze zei ook dat zij met een traan 
hier stond.

Afvalcontainer
We waren uitgenodigd om in Franse/bourgondi-
sche stijl, gecaterd door een Franse cateraar, de 
contacten te versterken en de toekomst in te gaan. 
En bovendien had Anne besloten geen documen-
tatiemateriaal de afvalcontainer in te gooien, maar 
dat te verdelen onder de clubs. Daartoe zouden 
we later naar een kamer worden geleid waar alles 
per model klaar lag. Al was er, zei Anne er direct 
bij, niets van ‘de oudere modellen’.

Michiel Koenen van Citroën Contact sprak ons 
daarna toe. Hij memoreerde dat de clubs geza-
menlijk dertigduizend leden in Nederland heb-
ben, en er veertigduizend klassieke Citroëns in 
Nederland zijn, hetgeen 10% is van alle Citroëns 
in Nederland, en dat het goed was dat die clubs 
hier nu waren. Hij dankte Anne voor het zeer at-

tente idee om de clubs de kans te geven nog 
eenmaal door het gebouw te lopen. Bovendien, 
want het leven gaat verder, waren statafels neer-
gezet per thema, waarbij Gies er stond voor de 
Citroen Pressé, anderen voor ICCCR 2016, eentje 
voor samenkomst en gedachtewisseling over 
belasting op klassieke auto’s, eentje voor club-
websitebeheerders, etc.

Modernistisch
Daarna sprak architectuurhistoricus Paula van 
Dijk ons toe. Zij vertelde dat het in 1990 gestripte 
en gerenoveerde gebouw 1 in 1930 uitermate 
modern was. De Eerste Wereldoorlog had ervoor 
gezorgd dat men in West-Europa op allerlei ter-
rein verandering nastreefde. Modernistische ar-
chitecten wilde in dat kader gebouwen ontwerpen 
als tekenen van beweging, beweging daarin laten 
zien. Best een opgave voor zo’n statisch iets als 
een gebouw. André Citroën wilde zijn eerste 
grote vestiging buiten Frankrijk, in die zeer voor-
uitstrevende stijl gebouwd zien; het stadsbestuur 
wilde dat op die toen nog lege maar dynamische 
plek. Dit gebouw werd derhalve door architect 
Jan Wils, voortbordurend op (stijlelementen van) 
het ook al door hem voor de Olympische Spelen 
van 1926 ontworpen Stadion, ‘zwevend’ gete-
kend, met een glazen voorgevel, de delen daarvan 
verlopend qua grootte, ook weer om beweging te 
tonen.

Destijds waren stenen of betonnen wanden 
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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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gebruikelijk; hier glad en transparant en dyna-
misch, als een vliegtuig, een schip. De balustrade 
aan de binnenzijde is gebeeldhouwd vormgege-
ven als de reling van een schip. Ultieme ruimte, 
met omlijsting (destijds) van zachtblauw (hemel 
of zee) van de grote horizontale vlakken. Als steen 
werd een gele baksteen met gaatjes erin gebruikt. 
Die bleek in 1990 te moeten worden vervangen 
want niet meer in orde; toen werd die steen ver-
vangen, maar de staalconstructie bleef. Het ge-
bouw werd heringedeeld, en de ramen moeten, 
genormeerd door het Bouwbesluit, allemaal even 
groot worden. Vermindering van de beweging 
resulteerde, maar nog steeds is gebouw 1 prach-
tig. Nou, daar valt nog meer over te zeggen, maar 
tot zover voor nu.

Vervolgens mochten we, de afgevaardigden van 
de clubs, naar de kamer met alle snuisterijen. Dat 
was in die zin teleurstellend, dat er niet veel meer 
lag dan documentatie aangaande de modellen 
vanaf 2005 en wat parafernalia in de marge. Niets 
aangaande de Diva (of DS, GS, CX of zo). Geluk-
kig had Anne in haar speech ons al behoed voor 
wat te grote deceptie.

Details
Terwijl ik daar stond te neuzen, namens onze 
club, arriveerden Robin en Bas. Die keken ook of 
er iets van hun gading bijzat. Voor hen evenmin 
opzienbarend. Toen weer naar beneden, vanwaar 
vervolgens een rondleiding door Paula van Dijk 
vertrok. Uitermate leuk om met andere Citroënis-
ten pratend, door het gebouw te lopen en op di-
verse details gewezen te worden. Onvermeld 
bleef nu dat, zoals ik hoorde in 2011, Jan Wils in 
1930 onenigheid kreeg met Citroën Parijs over 
zijn honorarium, en daarom geen tijd aan toezicht 
op de bouw wenste te besteden en de aannemer 
aan zijn lot overliet - hetgeen tot wat afwijkingen 
op de bouwtekeningen zou hebben geleid; ook in 
die tijd was ‘het slijk der aarde’ niet altijd een 
positieve driver… Passons.

Laatste uur
Onder het genot van lekkere hapjes en prettige 
Franse wijn was het vervolgens tijd voor een 
laatste uur ter plekke.

Onder elkaar kwam aan de orde dat in een tijd 
waarin grote merken enorme investeringen (moe-
ten) doen in Flagship Stores om merkbeleving 

door de consument te creëren, voor discussie 
vatbaar is de beslissing van PSA om deze fraaie 
showcase af te stoten; dit komt niet meer terug. 
En wie koopt zo’n gebouw nu in de huidige tijd; 
is het bruikbaar voor een hotel of horeca (denk 
aan Dauphine, ex-Renault-Amsterdam nabij het 
Amstelstation)? Lijkt moeilijk… Maar tja, als het 
gat in de corporate portemonnee te groot is, dan 
is deze sprong misschien het enige wat restte. De 
beste stuurlui staan aan wal, n’est-ce pas?

En wellicht past deze stap bij het altijd moderne 
tegendraadse van Citroën. De toekomst zal het 
leren.

Gemeenschap
Onder elkaar was het zeer genoeglijk en dat Anne 
ons aldus zo hartelijk en warm ontving, getuigt 
van haar grote waardering voor, en betrokkenheid 
bij, de Citroën-gemeenschap. Aan haar en Citroën 
Nederland alle lof voor dit afscheid! En toen weer 
door de stromende regen naar huis in mijn Diva; 
Pluvius had de tranen in de ogen.
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● 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
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