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Evenementen

2015

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

2-3 mei:  CitroMobile

27 juni:  toerrit met aansluitende barbecue

20 september:  met de SM in de natuurlijke habitat

7 november:  technische meeting

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

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

‘Van de voorzitter’, mijn vaste moment een be-
spiegeling te houden over de hoofdbestanddelen 
van ons clubje. Nu, aan het begin van het seizoen, 
met bovendien mooi weer tijdens het schrijven 
van dit stukje en net een heel fijne ALV achter de 
rug, overheerst een soort gevoel van spanning 
over wat komen gaat. Positieve spanning. 

Om dicht bij het moment te blijven, alvorens in 
te gaan op die hoofdbestanddelen, eerst een te-
rugblik op de ALV. Vorig jaar bespraken we tij-
dens de ALV de te verwachten winst van een goed 
gecombineerd programma voor een ALV. Het is 
dan zien uit te vinden wat een goed programma 
is. Het DAF-museum is blijkbaar een schot in de 
roos geweest. Wat een opkomst! Tijdens de ver-
gadering was de goegemeente wat ongeduldig. 
Het museum lonkte. De ALV werd bezocht door 
29 man/vrouw. Dat is het ongeveer dubbele van 
vorig jaar! Het was een mooie ALV met het af-
scheid van Eric Bruinsma als bestuurslid en een 
terugblik op de hoogtepunten van het afgelopen 
jaar. Eric heeft zich jaren ingezet voor de club en 
was een grote steun voor mij. Eric, bedankt! 

In het museum konden we even terug in de tijd, 
mijmerend over al het moois wat ooit het straat-
beeld sierde en over Jan de Rooij met z’n onge-
looflijk snelle trucks in Parijs-Dakar. 

Wat betreft SublieM kunnen we melden dat we 
vaste schrijver Marco bereid hebben gevonden de 
redactie te versterken. Voorts hopen we een 
nieuwe rubriek erbij te krijgen. Het is de bedoe-
ling in elke SublieM een korte presentatie met 
foto’s van de nieuw beschikbare onderdelen te 
krijgen. Ik schreef in mijn vorige ‘Van de voorzit-
ter’ dat het een hele uitdaging wordt het huidige 
niveau van SublieM vast te houden. Nu heb ik 
het gevoel dat ons een nieuwe ‘boost’ te wachten 
staat! 

En dan komen we vanzelf op een vooruitblik 
op de evenementen. We zijn goed begonnen met 

de ALV. Dat gaan 
we vasthouden 
met leuke activi-
teiten! Tijdens Ci-
troMobile zullen 
we een gezamen-
l i jk  borre lmo-
mentje houden. 
Van de presenta-
tie waarover Nico 
jullie benaderde, 
heb ik hoge verwachtingen. Er zijn al zeventig 
foto’s van de SM’s van leden binnen. 

Stilstaand bij de onderdelenvoorziening, dat is 
voor nu de melding dat er plastic lampenkappen 
aan zitten te komen waarvoor de RVS strips wel-
licht in Nederland zullen worden gemaakt. Er 
zitten meer items in de pen, waarover we je zoals 
gezegd nog zullen informeren, waarschijnlijk met 
een rubriekje in SublieM en op de site.

Wat betreft de site doe ik een beroep op de be-
zoekers van evenementen om foto’s en een kort 
verslagje aan te leveren. Zo zouden de evenemen-
ten meer moeten gaan leven. Op voorhand rucht-
baarheid geven en leuk erover schrijven, dat zou 
ook moeten inspireren. Hopelijk staat er iemand 
op om zich te ontfermen over de verslaglegging. 
Schroom niet. Er is ondersteuning. 

En dan nog een persoonlijke noot. Binnenkort 
zal ik weer S-Mobiel zijn. De auto wordt nu op-
gebouwd. Het belooft een heel knappe SM te 
worden. Het streven is de auto voor CitroMobile 
af te hebben. Het restauratieproject heeft ook nog 
een nieuwe adverteerder opgeleverd. Avelingen 
Restoration dat het plaatwerk en het spuiten heeft 
gedaan, is toegetreden tot de adverteerders. Ik 
dank Minke en Patrick voor de ondersteuning 
van ons blad.

Voor nu veel leesplezier en een heel fijn seizoen 
toegewenst! 

Robin Visser

Van de voorzitter

6   SublieM 75 - April 2015



SublieM 75- April 2015 7



De vormgeving van de verlichting aan de voorzijde van de SM is van grote klasse. 
Ik zou zelfs willen zeggen: één van de meest karakteristieke aspecten van de auto

Door Marco van der Noordaa

Helaas is de lichtopbrengst een stuk minder, on-
danks de batterij aan lampen die schuil gaat 
achter dat mooie glas. Dat is voor elke SM-rijder 
vervelend en wordt storender met het klimmen 
der jaren van de berijder. Zeker bij slecht weer. 
Toen ik mijn SM kocht was er xenonverlichting 
ingebouwd voor de dimlichten. Die heb ik eruit 
laten halen, omdat ik veel storingen had. Het 

grootlicht en de verstralers waren voorzien van 
gele kapjes. Dat geeft een mooi geel beeld, ook 
als de lichten uit zijn. Dat heb ik toen ook bij de 
dimlichten laten doen. Het resultaat met lichten 
uit: een prachtige gele verzameling achter de 
ruitjes. Ook met licht aan zag het er mooi uit, maar 
helaas was de opbrengst van de dimlichten er niet 
op vooruit gegaan. Daar heb ik dus spijt van en 

Licht in de duisternis
Experts aan het woord
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ik zou het niet snel weer doen. Zelfs in combina-
tie met inmiddels opgeknapte reflectoren. Er moet 
dus iets gebeuren om het rijplezier en de veilig-
heid in het donker te vergroten. Omdat er moge-
lijk meer leden iets willen doen aan de verlichting, 
legde ik voor SublieM mijn oor te luisteren bij 
drie welbekende experts. Dat leverde veel nuttige 
adviezen op, waarvoor hartelijk dank! Lees even 
mee.

Peter Derks (technisch coördinator SM Club)
Ik zie een aantal punten dat je kunt verbeteren 

aan de verlichting van een SM. Maar laten we 
eerst eens goed naar die verlichting kijken. Voor 
die tijd was het de top: H1 koplampen, dimlich-
ten, grootlicht en verstralers apart en zelfs met de 
besturing meedraaiende koplampen. In sommige 
landen zoals in Italië werden er vier grootlichten 
gemonteerd in plaats van de verstralers die mee-
draaiden, terwijl in Duitsland de verstralers ver-
wijderd werden omdat er te veel licht werd uit-
gestraald. Nu zijn we 40 jaar verder. De verlich-
tingstechniek is voortgeschreden en dus lijkt het 
of de verlichting van een SM niet meer echt 
meekan en dan met name het dimlicht. Wat vaak 
vergeten wordt, is dat ook de verlichting van een 
SM onderhoud nodig heeft.

Om te beginnen: de beschermglazen. Wat is de 
laatste keer dat u de binnenkant van de bescherm-
glazen voor de koplampen gereinigd heeft? Als 
u weet hoe vuil een voorruit van binnen wordt 
na vele kilometers, denkt u dan eens aan de kop-
lampglazen. Verder zijn er veel SM’s waarbij de 
ontwaseming van de beschermglazen niet meer 
werkt. Als het regent of bij vochtig weer beslaan 
de beschermglazen en dat is ook niet echt bevor-
derlijk voor een goede lichtopbrengst. 

Dan de spanning op de lampen. Heeft u al eens 
gemeten hoeveel van de boordspanning ook wer-
kelijk bij de H1 lampen terecht komt? Een goede 
reden om een relais te plaatsen voor de dimlich-
ten. Dan ontlast u de lichtschakelaar zodat deze 
langer meegaat, maar heeft u ook veel minder 
spanningsverlies. Kijk ook eens naar de massa-
verbinding. Dat zijn de ronde stekkers op de 
lamphuizen, met een eigen massadraad. Die zijn 
vaak aan vervanging toe, en ook daar heb je span-
ningsverlies. 

Voor wie een relais wil plaatsen: hierbij een 
korte instructie. Met twee relais en twee zekering-
houders werkt het het gemakkelijkst, links en 

rechts een eigen relais. Haal de voeding van het 
relais links van het verdeelblok, rechts van de 
accu, draad via een 10 ampère zekering naar het 
relais, en een aardedraadje. Dan de de sturing van 
het relais. Haal de stekker met de groene marke-
ring uit het 4-voudige stekkerblok dat aan draad-
boom E en F zit (dat zijn de draadbomen die over 
de spatborden lopen). Dit zijn de stekkerblokken 
die de spatborddraadbomen verbinden met de 
korte draadboompjes voor de verlichting. Verleng 
de draad van draadboom E en F naar het stek-
kerblok. Daar stuur je het relais mee aan. De 
uitgaande draad van het relais voorzie je van een 
niet-geïsoleerde female kabelschoen en schuif je 
in de 4-voudige stekker in plaats van de stekker 
die je er uit gehaald hebt. Klaar is Kees. Als je 
maar één relais wilt gebruiken, dan moet je een 
extra draad trekken van links naar rechts. 

Een andere optie is een combinatie van dim- en 
grootlicht. Als je toch al een relais geplaatst hebt, 
dan kun je meteen met een simpele diode het 
relais van de dimlichten ook aansturen als je 
grootlicht aan is. Dat geeft twee extra effecten: 
meer licht bij grootlicht en als je het lichtsignaal 
gebruikt gaan alle zes de koplampen aan. Daar 
hoef je dus geen H4 koplamphouders en H4 kop-

Wat is de laatste keer dat u 
de binnenkant van de 
beschermglazen gereinigd 
heeft.
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lampen voor te monteren. Ga hiervoor als volgt 
te werk: stuur met een diode het relais ook aan 
via de grootlicht draad. Maak een aftakking op 
de draad in het bovengenoemde 4-voudige stek-
kerblok met de gele aansluiting en stuur via een 
diode (een 1N5400 is perfect, 3 ampère, 50 volt, 
flink stevig; je kunt ook een 1N4001, 1 ampère 
gebruiken) die je in een draad soldeert en dan van 
een krimpkous voorziet ter isolatie. Met de ‘pijl’ 
naar het relais toe aansluiten, d.w.z. de kant met 
de ‘streep’ aan de kant van het relais! Zie ook het 
schema op de vorige pagina.

Het volgende aandachtspunt zijn de koplamp-
spiegels. Hoe goed is de reflectiekracht? Zijn ze 
een beetje dof? Zolang ze niet verroest zijn kom 
je door de APK, maar na 40 jaar is het misschien 
wel nodig om aan nieuwe te denken of om ze 
opnieuw te verchromen. Origineel zijn ze opge-
dampt met aluminium, vandaar dat je ze niet kunt 
polijsten of iets dergelijks. Maar dat opdampen 
met aluminium mag alleen nog in een strikt ge-
controleerde omgeving, want aluminiumdamp is 
bijzonder schadelijk voor de gezondheid. Vandaar 
verchromen. 

Dan de lampen. Heb je nog steeds 20, 30 of zelfs 

40 jaar oude H1 lampen? Die gaan na verloop van 
tijd ook achteruit, dus vervang ze eens. Ik koop 
gewoon goede van een goed merk. Ze zijn er ook 
met ‘extra lichtopbrengst’, die geven nog een 
beetje meer licht, maar hebben soms ook een 
kortere levensduur. Blijf van de 100 watt H1’s af: 
die zijn én illegaal én gaan niet lang mee, want ze 
worden te heet. En omdat ze te heet worden als 
je ze lang gebruikt beschadigen ze de koplamp-
spiegels. 

Als je nu nóg niet tevreden bent kun je er nog 
xenonlampen in gaan monteren. Die geven inder-
daad meer licht. Kies dan overigens geen erg 
blauwe kleur, want ‘s nachts geeft minder blauw 
licht een beter contrast dan heel erg blauw licht. 
Kijk bij die xenons wel goed uit voor verblinding. 
De originele spiegels hebben aan de vlakke on-
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derkant óf een coating óf een afschermblik (die 
zijn er in meerdere varianten, van blik en van 
zamac) om te voorkomen dat er te veel licht naar 
boven straalt. Dat afschermblik zit vaak in de weg 
met een xenonlamp, want de voorste punt komt 
te dicht bij of tegen het blik aan waardoor de 
xenonbrander niet ontsteekt. Maak de ballast 
goed vast, stuur ze aan met een relais als hierbo-
ven vermeld, maar gebruik een 20 ampère zeke-
ring of een 30 ampère voor twee lampen. Als de 
xenons branden nemen ze weinig stroom af, maar 
om ze te ontsteken vreten ze stroom. Kijk uit met 
de hoogspanning in het algemeen en de hoog-
spanningskabel in het bijzonder: daar staat 
vooral bij het ontsteken een dodelijk hoge span-
ning op. En als je een draad loshaalt terwijl de 
ballasten onder spanning staan begint hij auto-
matisch te ontsteken! 

Tot slot als extra: wil je mee met de mode en 
DRL’s of dagrijverlichting op je SM? Verwissel 
dan de 5 watt lampen in je stadslicht voor een 
paar hoog vermogen LED-lampen (5 watt BA15S 
cree’s doen het prima) en rij overdag met je stads-
licht aan! Geen 10 watt lampen monteren voor 
stadslicht en zeker geen 21 watt of meer. Die 
worden te heet en dan smelten je lamphuizen. En 
die lamphuizen zijn duur om te vervangen… 

Nard van der Meer (Renard Automobiles, Be-
neden-Leeuwen)

De koplampen zijn erg klein en moeten door 
twee keer glas schijnen. Heel geweldig gaat het 
dus nooit worden. Om een goed resultaat te krij-
gen moeten de koplampreflectoren wel netjes zijn! 
De stroomvoorziening laat ook veel te wensen 
over. Als je aan de lampen meet kom je niet eens 
aan 12V. De oorzaak zit in te dunne draden en 
een hoge overgangsweerstand in de schakelaar 
en stekkers. De SM heeft (net als de CX) geen 
relais in het dimlichtcircuit. Omdat xenon lelijk 
is op een oudere auto kiezen wij, van Renard 
Automobiles, voor H1 rallylampen. Dit zijn lam-
pen met een normale H1 fitting met een veel 
hogere lichtopbrengst. Hierdoor gebruiken ze wel 
veel meer stroom. Als je ze zo aansluit zal je scha-
kelaar verbranden en de dunne draden ook. Deze 
lampen zijn 100 watt en moeten dus via een relais 
worden geschakeld. Iedere lamp een eigen relais. 
De schakelaar doet dan alleen dienst om de de 
stuurstroom voor het relais te regelen en wij ma-

ken een goede dikke plusdraad van de accu direct 
naar het relais en dan naar de lamp. Hiermee zijn 
oude dunne draden en slechte verbindingen met-
een omzeild. Deze lampen hebben geen E-keur-
merk en zijn eigenlijk niet voor de openbare weg 
(vandaar rally), maar zelfs met APK steekproeven 
valt het niet op. Ze zijn goed af te stellen en ver-
blinden veel minder dan goedkope xenonlampen. 
Deze ingreep kost ongeveer  150 euro exclusief 
BTW. Voor de doe-het-zelvers: zie hierboven het 
aansluitschema.

Cyril Sars (Cyril Sars Citroën Cars, Terborg)
Ik zeg altijd gekscherend tegen SM-rijders die 

klagen over hun lichtopbrengst dat ze de SM dan 
moeten inruilen voor een Amerikaanse uitvoe-
ring. Ze kijken me dan heel verbaasd aan. ‘Omdat 
je dan veel beter licht hebt voor veel minder geld’ 
is dan mijn antwoord. Dat is waar natuurlijk, maar 
niet wat de meeste SM-liefhebbers willen. Een SM 
met twee ronde koplampen geeft nu eenmaal veel 
beter licht en die lampen koop je bij iedere auto-
onderdelenzaak voor 20 euro per lamp. Het licht 
van de zes hoekige koplampen zoals wij ze graag 
zien in de SM hebben nu eenmaal geen gewel-
dige lichtopbrengst.

Voor wat betreft de lampen van de Europese 
uitvoering van de SM heb ik de volgende oplos-
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singen. Allereerst hebben veel oude lampen vaak 
een slechte reflector. Ik hanteer een ruilsysteem 
voor de reflectoren met glas. Men kan bij mij de 
reflector, voorzien van het glas maar zonder sier-
lijstje en lampfitting, inruilen voor een lamp die 
opnieuw is voorzien van een verzilverde spiegel. 
Tevens is de achterkant opnieuw in de bruine 
kleur gespoten en het glas opnieuw geplakt. Dit 
geeft een behoorlijke verbetering van de lichtop-
brengst, eigenlijk is het weer net zoveel als toen 
de lamp nieuw was. 

Vervolgens is het natuurlijk heel belangrijk dat 
de lampen goed zijn afgesteld en dat het kantel-
mechanisme van de lampen goed functioneert. 
Tevens geven schone ruitjes ook een goede bij-
drage aan de lichtopbrengst. Het is even werk 
maar het is zeker ook belangrijk.

De H1 lampjes die in de fitting zitten zijn er in 
legio soorten en kleuren. Ik vind zelf geel licht 
het mooist voor de SM. Maar dan wel het gele 
licht dat door een gele huls om de fitting in de 
lamp schijnt. Er zijn ook H1 lampen in geel ver-
krijgbaar maar dat lijkt van geen kanten op het 
gele licht dat wij kennen van klassieke Franse 
auto’s. Dan is er ook nog de mogelijkheid te kie-
zen voor een H1 lamp met meer lichtopbrengst. 
Dat geeft een kleine verbetering maar doet geen 
wonderen. 

Bij mij dus vooral herstellen van de bestaande 
verlichting en geen kunstgrepen zoals LED of 
xenonverlichting. Dit geeft ook vaak problemen 
met het lichtbeeld waardoor een APK problemen 
kan opleveren.

Wat wel belangrijk is: het ontlasten van de licht-
schakelaar door toepassen van relais. Lichtscha-
kelaars sneuvelen bij de vleet omdat ze te zwaar 
belast worden. Het is ook mogelijk een serie 1 CX 
fitting te plaatsen met een H4 lamp. Dit geeft nog 
een extra verbetering.

Wat gaat dit je kosten? De rechthoekige dim-
lichtlamp kost 140 euro excl. BTW met inruil van 
de oude. Het vierkante grootlicht of de verstraler 

kost 132 euro excl. BTW met inruil van de oude. 
Normaal bereken ik borg als er geen oud onder-
deel wordt ingeruild. Echter bij deze koplamp-
glazen vind ik dit heel lastig, omdat ik dan zelf 
maar moet afwachten of ik nog oude gebruikte 
kan vinden en tegen welke prijs ik ze moet aan-
schaffen. Er wordt toch al gauw 100 euro per lamp 
gevraagd. Dus bij lampen vraag ik altijd de oude 
retour als voorwaarde voor het kopen van de 
nieuwe.

De experts hebben gesproken. En nu?
Eerst nog een aanvulling op Peter Derks’ waar-
schuwing voor de 100 watt H1 lampen. Omdat ik 
zelf deze oplossing overwoog heb ik nog even 
doorgevraagd naar Peters eigen ervaring met deze 
lampen: ‘Als je een langere rit maakt wordt de 
zaak gewoon te heet met 100 watt lampen, want 
koeling in een SM koplamp kun je vergeten. Als 
het echt te heet wordt beschadig je ook je kop-
lamp. Probeer het maar eens. Links wel 100 watt, 
rechts niet. Goede acculader aan de accu, licht 15 
minuten of een uur aan laten staan en de tempe-
ratuur van je koplamp voelen. Maar dat is maar 
bijzaak. Het gevolg van die te hoge temperatuur 
is voornamelijk de korte levensduur van de lam-
pen. Ik heb ze in het verleden (jaren ‘90) een 
tijdje gebruikt. Reed niet veel, maar toch gingen 
ze minder dan één jaar mee. Die 100 watt H1’s 
zijn eigenlijk maritieme lampen. Daar is geen E-
keur voor nodig en ze worden ook bij rally’s ge-
bruikt. Maar ook daarvoor geldt eigenlijk dat ze 
geen straattoelating hebben, maar wie kan het 
zien. Een rally-auto rijdt op de openbare weg, 
dus…  Maar wat niet weet, wat niet deert. Mis-
schien dat het tegenwoordig wel heel blijft.’

Ik heb besloten om het, ondanks Peters waar-
schuwende woorden, toch grondig aan te pakken. 
De reflectoren zijn al vernieuwd en het glas is 
schoon. De gele kapjes gaan eruit, want die maken 
het probleem erger. Bij de verstralers en grootlicht 
laat ik ze zitten, want daar kun je lastig bij. Ver-
volgens zorgen dat de stroomvoorziening goed 
is en een relais inbouwen als dat nog niet gebeurd 
is. Tot slot de 100 watt Philips H1 rallylampen 
erin en zorgen voor goede afstelling. En dan de 
duisternis in. Als dit niet helpt… 

In de volgende SublieM een verslag van mijn 
bevindingen.

Als je ze zo aansluit zal je 
schakelaar verbranden en 
de dunne draden ook.
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Dat vond ik hoogst interessant en het gesprek 
ging helemaal de goede kant op. Er was een klik, 
met als resultaat een uitnodiging om eens langs 
te komen.                                                                                                                                                

Thuis in zijn bedrijf stond namelijk nog heel veel 
meer moois, dus stond zijn adres in de planning 
van onze sportieve autorondreis. We plaatsten de 
caravan op een camping in de buurt en ik besloot 
het er de volgende dag op te wagen. Ik vertrouw 

volledig op mijn TomTom en die brengt me na 14 
km bij het goede adres. Dat wist ik zeker want er 
stonden twee rally DS-sen buiten. Toen ik het 
bedrijf binnen ging liep ik zo in de armen van de 
man die ik laatst gesproken heb, daar in Grieken-
land. Zijn enthousiasme was ongekend groot dat 
ik toen zijn uitnodiging heb aangenomen en nu 
voor zijn neus stond. 

Hij wist niet van mijn komst, maar maakte alle 

In 2011, op de boulevard van Kamena Vourla (Gr), aan de finish van de Historische 
Acropolis rally, raak ik bij toeval in gesprek met de man die zei dat hij de bouwer 
en preparateur is van de daar 2 deelnemende Citroëns DS en SM

Door Kees de Waard Wagner

Bezoek aan een Citroën 
DS en SM preparateur
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tijd voor me vrij, echt alles heeft hij me laten zien 
en ik mocht ook alles op de foto zetten. Hier wor-
den Citroëns DS en SM omgetoverd tot oersterke 
rallywagens. Vanaf een kale carrosserie worden 
deze op vele plaatsen versterkt in de koets en 
vooral bij de draagarmen en de veercilinders. En 
ook de rolkooi maakt het geheel erg stijf. Trots 
vertelde hij dat beide wagens die daar stonden 
onlangs in mei en juni zonder enig probleem de 
Rally du Maroc (alles onverhard) hadden gere-
den. Ook zijn de beide wagens echt volledig, tot 
de bumpers aan toe van polyester.
Dit kun je alleen maar dromen! 
Na een kwartier stapte tot mijn stomme verbazing 
mijn grootste rallyheld Bob Neyret het pand bin-
nen, ik kon natuurlijk mijn ogen niet geloven. Ik 
heb vorig jaar foto’s van hem gemaakt tijdens de 
Acropolis Rally, er was toen alleen nauwelijks 
contact. 

Dat was nu anders, Bob Neyret nam ook alle 
tijd voor me en nodigde me uit om samen met 
hem zijn DS hydraulique eens te gaan proberen. 
Ze hadden er een week geleden een mechanische 

Constantin compressor op gemonteerd, dit werd 
de eerste testrit, met mij ernaast. Ik kan je zeggen: 
dat ding ging er als een duivel vandoor, waanzin-
nig. Onder het gaspedaal zit een schakelaar die 
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bij aanraken de mechanische compressor laat 
brullen. Wat een sensatie, naast Bob Neyret in zijn 
wagen, scheurend over een industrieterrein. Ik 
vroeg hem waarom hij juist met een DS Hydrau-

lique dit werk wil doen. Maar deze DS is zo ge-
construeerd dat deze zeer snel schakelt en ik kreeg 
van hem een demonstratie. Bob Neyret geeft 
rechts gas en remt altijd met de linkervoet zodat 
hij in bochten het gas er op kan houden. Hij 
scheurde er op los alsof hij voor het eerst in zijn 
DS zat. Vergeet niet, deze man is in februari 2014 
80 jaar oud geworden.

Hij heeft een staat van dienst waar nagenoeg 
niemand aan kan tippen. Na zijn fabrieks-Citro-
ënperiode, werd hij fabriekscoureur van Alpine. 
Hij heeft de meest krankzinnige rally’s die er ooit 
zijn geweest gereden, overal ter wereld, voor mij 
echt een topper. In 1968 was Londen-Sydney wel 
iets heel bijzonders. Of het rijden van de Bandama 
rally in Ivoorkust en wat dacht je van de Safari-
rally’s?

Ook veel circuitwerk werd er door hem gedaan, 
waaronder in een Ferrari 250 GTO (die ook nog 
steeds in zijn garage zou staan, Google maar eens 
naar Bob Neyret).

Werkelijk, hier wordt gesleuteld en veel verbe-
terd. Ook op hydraulisch gebied, op zeer hoog 
niveau. Maar er staat nog veel meer binnen in de 
garage, diverse DS’, een 2CV Charleston, een 
Mehari, uiteraard rally DS’ in opbouw, een gele 
Maserati Merak en ten slotte ook een mooie rode 
Maserati 300S Le Mans racer.

Alles wat je er ziet is in nieuwstaat, voor klanten 
wordt gewoon een nieuwe DS gemaakt. Je gelooft 
je ogen niet! Ik stop nu maar...over  Bob is name-
lijk zoveel te vertellen.

Maar je begrijpt, het was een onvergetelijke 
middag!
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Leo Jansen (67, Eindhoven)
Gezin: samenwonend, drie kinderen: een dochter 
van 35, zoon van 32 en een dochter van 27. En een 
kleinkind: Isabella.
Werk: gepensioneerd.
Citroën C.V.: de eerste auto die ik bezat was een 

2-takt Wartburg uit Oost-Duitsland en daarna 
begon de Citroëngeschiedenis:  3½ jaar een Dy-
ane 6, 4 jaar een GS break, 6 jaar een GSA break , 
7 jaar een BX 16 TRS, 8 jaar een BX 19 TZI, 5½ jaar 
een Xantia 20i break en 5 jaar een CX 20 RE. Mo-
menteel ben ik in het bezit van een CX 25 Pres-
tige Turbo 2 ABS uit 1986, een 2CV 425 cc uit 1960 
en een SM uit 1971. Die heb ik in november 2014 
gekocht bij Retrolegends in Valkenswaard, waar 
twee SM’s te koop stonden. Eén ervan was goud-
kleurig en één wit. De witte beviel me, mede 
omdat het een carburateurversie was. Ik had bij 
garage Sars had gezien hoeveel materiaal er onder 
de motorkap van een SM met injectie zit! De koop 
werd gesloten nadat de witte SM werd afgeleverd 
bij garage Dumoulin in Eindhoven, tegenover het 
DAF-museum. Daar werd de SM geïnspecteerd 

We kunnen weer twee nieuwe leden verwelkomen bij de club, beide uit Brabant. 
Leo Jansen begon in een Wartburg en eindigde –voorlopig- met een prachtig trio 
Citroëns, waaronder een hagelwitte SM. Bernd Roks mag zich sinds december 2014 
eigenaar noemen van een SM in de kleur Vert des Tropiques en daarmee is hij in 
goed gezelschap, al zeg ik het zelf. Hieronder stellen zij zich aan jullie voor. Beide 
van harte welkom bij de club en hopelijk tot snel op een bijeenkomst

Door Marco van der Noordaa

Salut membres !
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en wat carrosserie betreft goedgekeurd om de 
auto rijdende te krijgen. Inmiddels heb ik er al 
enkele lange afstanden in “gezweefd”.

Bijzonder aan de SM: ik hou ervan om grote 
auto’s te rijden en was na een proefrit met de SM 
van Robin in de ban van deze geweldige auto. Ik 
heb in het verleden gereden in een DS 21 tijdens 
mijn trouwdag en vond de DS ook een geweldige 
auto, maar ik heb altijd opgezien tegen de hoe-
veelheid onderdelen onder de motorkap en 
vooral waar ze gepositioneerd zijn. Met alle Cit-
roëns die ik heb gehad viel dát reuze mee en zo 
ook met deze SM omdat het een carburateur is. 
Zowel de CX als de SM hebben een geweldige 
stroomlijn en liggen vast op de weg. Bovendien 
stuurt de SM supereenvoudig en snel. Het geeft 
een gevoel alsof je in een heel grote zware wagen 
rijdt. Ook de vormgeving is mooi. 

Bijeenkomsten van de club: ik wil op bijeenkom-
sten van de club komen en hoop dat die niet teveel 
samenvallen met mijn twee andere Citroënclubs. 
Bovendien ben ik clubshopbeheerder van de CX 
Club en zal dus bijvoorbeeld beide dagen op 
Citromobile staan.

Nog iets delen: daarvoor heb ik een vraag; 
waarom hebben we niet een beperkte hoeveelheid 
onderdelen in een magazijntje om eenvoudig aan 

enkele onderdelen te komen? Verder hoop ik een 
fijne tijd met deze club mee te maken en zie uit 
naar de eerste ontmoeting met andere clubleden 
bij een bijeenkomst.

Bernd Roks (38, Etten-Leur)
Gezin: mijn twee kleine kinderen (2 en 4) vinden 
de SM geweldig en ja, ook mijn vrouw is nu en-
thousiast! Ze wist natuurlijk al jaren dat het een 
keer moest gebeuren…
Werk: voorzitter jeugdzorg regio Hart van Bra-
bant en wethouder in Hilvarenbeek.
Citroën C.V.: ik ben al vele jaren aan het onder-
zoeken of ik het aandurf om een Citroën SM aan 
te schaffen! Uiteraard is het Citroëngevoel met de 
paplepel ingegeven. De eerste auto waar ik in 
mocht ‘meerijden’ was de gloednieuwe Citroën 
GS van mijn ouders, opgevolgd door een GSA. 
Dat waren nog eens tijden. Maar door het roest-
virus hebben wij daarna ‘Duits’ gereden, totdat 
de XM daar voorgoed weer een einde aan maak-
te. Zelf heb ik op mijn 25e een prachtige Citroën 
CX 25 GTI aangeschaft. Natuurlijk met wat werk, 
maar dat was natuurlijk ook de lol. Niets is leuker 
en geeft meer voldoening dan zelf iets creëren. 
Op het moment dat je gaat sleutelen aan zo’n 
Franse bolide ontdek je ook wat voor bijzondere 
voertuigen dit zijn. De lijnen, techniek, filosofie 
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op autorijden: bijzonder en eigenzinnig! De CX 
verkeerde in topconditie en waar ik ook kwam, 
altijd kreeg ik bijzondere opmerkingen. Robert 
Opron heeft een duidelijke lijn ontworpen die nog 
steeds tot de verbeelding spreekt. Toen ik meer 
kilometers ging maken heb ik voor dagelijks ge-
bruik een XM 2,5 Td aangeschaft. Ook een erg 
fijne auto, maar als het gaat om die exclusieve 
eigenzinnigheid niet te vergelijken met de CX. 

Ieder jaar als wij over de route nationale bij 
Bourge-en-Bresse rijden staat aan de linkerzijde 
een tankstation met garage waar de eigenaar oude 
SM’s restaureert. Prachtig. Al vele jaren een 
droom, maar vind maar eens een goede en enigs-
zins betaalbare SM! Dromen moet je hebben, de 
verwezenlijking komt later. Ondertussen had de 
Commissaris van de koning van Brabant een 
nieuwe auto gekocht: een zwarte Citroën C6. Ie-
dere keer als ik de prachtige lijnen van de C6 met 
CX gestileerde achterruit zag, was ik om. De op-
volger van de XM was bekend. Als wethouder 
van de gemeente Hilvarenbeek kun je dus ook 
vanuit de provincie op meerdere manieren geïn-
spireerd worden. Toch bleef de SM in het achter-
hoofd zitten. Mede omdat ik eigenlijk wel weer 
‘zin’ had in een restauratieproject, maar dan wel 
één dat te overzien is. In Amsterdam werd de deal 
gesloten en sinds afgelopen december ben ik de 
trotse eigenaar van een Vert des Tropiques-kleu-
rige SM carburatie.

Bijzonder aan de SM: de uitgesproken eigenzin-
nigheid. Het ontwerp is zo uitzonderlijk dat er 
niet één auto is die ook maar 
enigszins op de SM lijkt. Daar-
naast past het ontwerp heel 
mooi in het creatieve tijds-
beeld van het merk Citroën in 
de jaren ‘70. Een doorontwik-
keling van de lijnen van de DS 
met een knipoog naar de na-
bije toekomst die CX heet. 
Daarnaast zitten er zeer apar-
te designdetails aan de auto. 
De lange motorkap, bolle ach-
terruit, futuristisch interieur 
en de meedraaiende lampen 
achter glas. En dan hebben we 
het nog niet eens over de 
krachtbron gehad: wat loopt 
de motor anno 2015 nog 

mooi...
Bijeenkomsten van de club: komend jaar ben ik 

nog even ‘van de straat’, maar we gaan elkaar 
zeker treffen op de activiteiten van de club!
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Zo gaat het meestal met een planning, je haalt het 
niet. Zeker niet als het je hobby is en je niet tegen 
tijdsdruk in wilt werken, het moet wel leuk blijven. 
Maar om eerlijk te zijn begin ik nu toch wel ongedul-
dig te worden en wil de APK in the pocket hebben! 

In de zomer van 2014 sprak ik over het halen van 
het eind van het jaar, het is iets later geworden. Geen 
probleem, maar ik wil dit jaar toch écht met mijn 
eigen SM naar CitroMobile! Al is het alleen al om 
bij aankomst door de verkeersregelaars niet linksaf 
gestuurd te worden, maar réchtsaf! Dat is toch op 
CitroMobile wel het summum wat mij betreft. Een 
paar jaar geleden werden we nog rechtsaf geleid 
met de CX, maar sinds deze auto het veld heeft moe-
ten ruimen voor een –nu nog gestalde- DS werden 
we in een niet-Citroën toch echt linksaf gestuurd 
door de kritische verkeersregelaar. En terecht.

En veel werk is er verricht! Om een paar dingen 

te noemen; er is een Ansa uitlatenset gemonteerd, 
de originele pijpen waren te slecht en heb gekozen 
voor een vervangende set. De neus is volledig ge-
monteerd, dit heeft veel tijd gekost. De units van 
de lampen heb ik hiervoor volledig gedemonteerd, 
schoongemaakt, nieuwe lampunits gemonteerd 
en alle zes de lampen vervangen. Ongelooflijk, 
die gaven bijna de dubbele lichtopbrengst dan de 
oude. Tevens heb ik twee extra relaisschakelingen 
aangebracht: één voor de koplampen en één voor 
de startmotor. Na het bijwonen van het Technisch 
Evenement afgelopen november leek het mij ver-
standig dit te doen. Dit onderwerp komt ook in deze 
editie van SublieM aan de orde. De lichtopbrengst 
is beter dan zonder de extra relais. Verhalen over de 
slechte lichtopbrengst van de SM zijn er legio, dus 
ik ben benieuwd. Tevens spaar je op deze manier 
de lichtschakelaar omdat de hoge stroom nu door 

APK in zicht... 
Zomer 2014 berichtte ik over het in zicht komen van de APK, na een hoop avonden 
en weekenden aan te auto gewerkt te hebben is het zover

Door Michiel Rautenberg
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de twee relais gaat, en niet meer door de schake-
laar en het contactslot. En om nog maar even bij de 
afdeling elektra te blijven: ik kreeg met geen mo-
gelijkheid het linker stadslicht en linker achterlicht 
aan het branden. Ja, met een bruggetje maar dat is 
niet de bedoeling. Ik heb me kleurenblind gezocht, 
maar heb het gevonden: ik heb vorig jaar een ander 
dashboard gemonteerd, uit mijn donor-SM. De be-
drading heb ik één op één overgezet van het oude 
dashboard. Na lang zoeken ontdekte ik dat er een 
draad die op de schakelaar van de parkeerverlich-
ting hoort op de unit met controlelampen zat. Met 
dank aan de Franse collega’s. Na het herstellen van 
dit euvel kon ik ook de losse stekkers die rechts vóór 
achter het spatbord zitten ook op de juiste manier 
aansluiten. Hier ben ik een tijd terug mee aan het 
vechten geweest, nu weet ik waarom. Nu brandt de 
verlichting zoals het hoort. 

Wat is er nog meer gedaan: de mechanismes van 
de ramen heb ik gesmeerd, nieuwe raamschake-
laars geplaatst, bedrading in de motorruimte netjes 
gemaakt, een nieuwe poelie op de hoge drukpomp 
gemonteerd, expansietankje laten solderen (ge-
scheurde aansluiting), de radiator laten solderen 
(aansluiting van de ventilatorswitch was ge-
scheurd), andere oliekoeler gemonteerd (inwendige 
schroefdraad kapot). Ook het interieur is afgemaakt: 
de stoelen en de gordels gemonteerd (de originele, 
ben benieuwd hoe dat zal bevallen), andere zon-
nekleppen gemonteerd (handig zo’n donor), de 
deurrubbers en rvs afdekplaten gemonteerd. Zo, 
wat ziet dat er ineens gelikt uit! Mooie afwerking 
hoor, het begint nu echt naar het eind te lopen. 

Goed, en tot slot hebben we de spatborden en 
motorkap gemonteerd en afgesteld. En ineens staat 

daar een SM! Geweldig, ruim drie jaar na de start 
van het project is de auto nagenoeg klaar om naar 
de APK te gaan! Ik kon het bijna niet geloven… 
Natuurlijk konden we het niet laten: op een mooie 
droge avond hebben we de Maserati weer tot leven 
gewekt en zijn we een paar keer de parallelweg 
naast de A12 afgereden. Wát een moment: om te 
merken dat alles werkt, de motor geweldig draait 
en de auto over de weg zweeft, werelds! Ik kon mijn 
geluk niet op. La vie est belle! Nog wel rustig aan 
gedaan, de motor moet nog ingereden worden dus 
rustig met het gaspedaal. En, om eerlijk te zijn, ik 
vond het wel meevallen met de verlichting, ik heb 
toch aardig zicht gehad die avond. En op een don-
ker weggetje die geweldige draaiende koplampen 
de bocht te zien verlichten, mooi mooi mooi! Het 
enige aandachtspunt is dat de accu niet opgeladen 
wordt, ik moet nog onderzoeken of dit aan de span-
ningsregelaar of de dynamo ligt. 

Goed, en dan is het 6 maart! De dag dat mijn SM 
voor de APK naar de  specialist gaat. ’s Morgens 
al vroeg begonnen, ik was al om kwart voor zeven 
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huis. En omdat we toch de auto-ambulance bij ons 
hadden voor de SM hebben we op deze manier twee 
vliegen in één klap geslagen. 

Ondertussen is de APK alweer vier weken ge-
leden, en heb ik 600 km gereden met de auto. En 
ook wat aandachtspuntjes opgelost: de ontsteking 
heb ik beter afgesteld, het stuur rechtgezet, nieuwe 
gasveren voor de achterklep gemonteerd en de rij-
hoogtes afgesteld. De vering is nu perfect, de auto 
zweeft over de weg. Wat een genot om in te rijden! 
En nu op naar CitroMobile.

in onze loods om nog wat zaken klaar te zetten en 
uiteraard een verse bak koffie te zetten voor de hulp-
troepen, daar begin je toch de dag mee. En zeker 
zo’n dag! Het zonnetje begon al iets te schijnen, dus 
de zonnebril vast in de SM gelegd. Na de aankomst 
van de hulptroepen en de koffie hebben we de SM 
op de auto-ambulance gereden, vastgezet en zijn 
op pad gegaan naar de specialist. Ik wilde de auto 
laten keuren bij een garagebedrijf die de SM goed 
kent, mocht er namelijk iets niet goed zijn wilde 
ik dat ter plekke verhelpen om zo de keuring toch 
voor elkaar te krijgen. 

Het was een prima rit, en bij aankomst hebben 
we direct de SM de kar afgereden en richting de 
werkplaats gemanouvreerd. Keurmeester Rene 
nam direct plaats achter het stuur om een kleine 
proefrit te maken en zo vast een beeld te krijgen van 
de auto. Alles werkte prima, echter de vering werd 
niet goed bevonden. Dat had ik al verwacht, ik ben 
de rijhoogtes aan het afstellen geweest maar het was 
niet naar mijn zin. Omdat het geen afkeurpunt is 
heb ik het er voorlopig bij gelaten. 

Na de auto de werkplaats ingereden te hebben 
werden de remmen gecontroleerd. Deze waren in 
orde, echter de handrem was onvoldoende en had 
nog wat fine-tuning nodig. Na de volledige inspec-
tie van de auto werden alleen een niet goed afdich-
tende stofhoes en een defecte koplamp gevonden 
als afkeurpunt. Dat was, samen met de handrem, 
het enige, netjes! Na de keuring konden we direct 
aan de slag om de punten te verhelpen. Rene heeft 
de handrem afgesteld, Dirk ontfermde zich over 
de nieuwe spanningsregelaar en ik heb een nieuwe 
dynamo gemonteerd. Na deze werkzaamheden 
werd de auto nog even nagekeken en toen werd de 
SM afgemeld: in the pocket! Dat betekende over de 
weg naar huis, niet op de ambulance! Geweldig. 

Tja, en dan die eerste rit, heerlijk! De motor 
draaide prima en alles liep voorspoedig. We zijn als 
eerste nog naar Kerkdriel gereden om een 2CV op 
te halen, die was gespoten en kon weer mee naar 

Dat had ik al verwacht, ik 
ben de rijhoogtes aan het 
afstellen geweest, maar het 
was niet naar mijn zin.
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Suyling maakte van 1958 tot 1972 prachtige reclame 
voor Citroën. Voor wie hem nog niet kent, ben ik zo 
vrij geweest om Wikipedia te citeren: ‘Karel Suy-
ling is vooral bekend van de reclamecampagnes die 
hij zeventien jaar lang voor Citroën vormgaf. Hij 
begeleidde de spectaculaire introductie van de DS 
in 1955 in Nederland. Suyling verklaarde dat ieder 
verschillend type Citroën door zijn vorm een andere 
advertentievorm rechtvaardigde. Dit leverde een 
reeks eigenzinnige reclame-ontwerpen op. Suyling 
was ook de (mede)bedenker van de geuzennaam 
‘lelijke eend’. Begin jaren zeventig eindigde het 
contract met Citroën, omdat de autofabrikant in 
elk land een identiek reclamebeleid wilde voeren. 
Van zijn werk voor Citroën is een boek verschenen: 
‘100 Citroën-advertenties van Karel Suyling’. Aan 
het eind van zijn werkzame periode voor Citroën 
heeft Suyling ook een advertentie ontworpen voor 
de SM. Helemaal in zijn stijl. We drukken hem hier 
af als laatste eerbetoon van onze club aan deze 
meesterlijke ontwerper, met dank aan Wouter Jan-
sen van CitroExpert.

Foto: Michiel Sablerolle

In memoriam: Karel Suyling

In november vorig jaar overleed grafisch ontwerper Karel Suyling. In de 
Citroënmedia is hier al veelvuldig aandacht aan besteed

Door Marco van der Noordaa

26   SublieM 75 - April 2015





In deze aflevering eerst iets over de stemming op klassiekerveilingen in het 
algemeen

Door Marco van der Noordaa

Eenmaal, andermaal…
SM’s onder de hamer (4)

spectaculaire prijzen, met als knaller dit keer de 
Ferrari 250 GT SWB California Spider (nog van 
Alain Delon geweest) uit de collectie van Roger 
Baillon. Bij Artcurial werd deze auto na een tele-
fonische bieding voor € 13.600.000,00 geveild. Het 
haalde de kranten in Nederland. Het beperkt zich 
niet tot Ferrari’s, want vorig jaar hadden we na-

Wie de ontwikkelingen een beetje volgt, heeft het 
waarschijnlijk al in de gaten: er gebeuren rare 
dingen. Autovisie spreekt over een ‘klassieker-
zeepbel’. In februari vonden er ten tijde van 
Rétromobile in Parijs drie veilingen plaats. In 
totaal werd er voor maar liefst 86 miljoen euro 
afgehamerd. Vooral de Ferrari’s zorgen voor 
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tuurlijk al de Chapron SM Mylord die voor 
548.320 euro geveild werd. Er zijn critici die vin-
den dat de klassiekerwereld helemaal gek aan het 
worden is. Feit is dat er heel veel geld in de markt 
zit, terwijl sparen niet meer zo interessant is. 
Persoonlijk lijkt mij de huidige situatie een com-
binatie van vermogende liefhebbers die grote 
bedragen willen betalen voor unieke stukken en 
van speculanten die klassieke auto’s hebben ont-
dekt als interessante belegging. We zullen zien 
waar het eindigt en of het overslaat naar de klas-
sieke Citroëns. Bij de SM hieronder is er nog niet 
veel van te merken, ofschoon mij niet duidelijk is 
of de motor al is aangepakt. Zo niet, dan lijkt me 
de prijs wel wat fors.

Datum:  5 februari 2015
Plaats:   Parijs (Grand Palais)

Veilinghuis:  Bonhams
Kavel:   Citroën SM 1971,  chassisnr. 
SB00SB3188, motornr. C114/120.001.
Bijzonderheden: 
Carburateur, airconditioning, radio d’époque 
(merk onbekend). Nieuw geleverd in Liechten-
stein aan de heer Masoog en op kenteken gezet 
in 1971. Daarna verkocht aan Philippe Orville te 
Lausanne, waar de auto is gebleven tot 1994. In 
2013 is de auto geëxporteerd uit Zwitserland. Op 
de teller staan 98.500 kilometers en volgens de 
verkoper is de auto in zeer goede staat. Het on-
derhoudsboekje van de eerste eigenaar zit erbij 
en ook een compleet dossier met facturen. Ik heb 
de auto zelf gezien en vond het een nette SM. 
Beetje jammer dat er op de C-stijl een Maserati-
embleem was aangebracht, maar die is er zo af 
natuurlijk.
Geveild voor: 27.600 euro
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Onze ALV vond deze keer plaats in het DAF museum in Eindhoven. Hierbij een 
foto-impressie van het evenement.

ALV impressies
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