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Shhh, elke nadeel heb ze voordeel. Ik 
had deze rubriek al een paar weken 
geleden moeten schrijven en SublieM 
had al uit moeten zijn. Het liep anders. 
Ondertussen overleed JC. Deze wat late 
SublieM geeft me dus de gelegenheid 
even stil te staan bij het overlijden van 
de man. Ik vraag me wel ‘ns af of z’n 
ouders een vooruitziende blik hadden 

en hem daarom dezelfde initialen mee-
gaven als die andere JC. Hij oversteeg in 
ieder geval de onderlinge clubtegenstel-
lingen. Zelfs in Eindhoven op het trap-
veldje wilden we wel Cruijff zijn. Voor 
mij was dat niet weggelegd. Ik was toen 
te jong en zeker niet goed genoeg. Er 
was ene Frank, jeugdspeler bij PSV. Die 
koos er af en toe voor Cruijff te zijn en 
de rest vond dat wel okay.

Cruijff maakt deel uit van het collectieve 
geheugen en bewustzijn van de Citroën 
SM-gemeenschap. Het is de warme 
herinnering aan toen, aan toen wij op-
groeiende jongetjes waren en allemaal 
Cruijff wilden zijn op het trapveldje. Nu 
hebben we één van onze twee dromen 
van destijds kunnen waarmaken, een 
SM rijden. De andere droom, topvoet-
baller als Cruijff zijn, is samen met onze 
jeugd nog slechts een herinnering. Vorig 
jaar stond Zijn SM nog op de stand, 
nietsvermoedend dat Hij er een jaar later 
niet meer zou zijn. Voor Cruijff leek het 
hele Citroën SM-gebeuren overigens al 
lang geen issue meer. Omdat hij voor de 
meesten van ons toch de grote aanlei-
ding is, vervangt zijn beeltenis even die 
van mij. Gelijk een goede aanleiding om 
terug te komen met een andere foto, één 
van mij met m’n nieuwe SM. Die is na-
melijk klaar. En ik heb nu ook wel lang 
genoeg gepronkt met iemand anders’ 
veren. 

Wat betreft het clubgebeuren beperk ik 
me tot de mededeling dat op de ALV is 
besloten de gevulde bankrekening van 
de club deels ter beschikking te stel-
len voor de onderdelenvoorziening in 
samenwerking met de Duitse club. Ik 
heb ook nog een kleine rectificatie. In 
mijn artikel over motorleed in de vorige 
SublieM was een ‘1’ weggevallen. Mijn 
eerste klusje aan motor en bak had niet 
7.000 maar 17.000 euro weggegooid geld 
gekost.

Last but not least: SublieM heeft een 
opfrisbeurt gekregen. We hopen dat die 
bevalt. Reacties welkom natuurlijk. Veel 
leesplezier!

Robin Visser

Beste diva-vrienden
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Deze ALV stond vooral in het teken van 
twee aftredende bestuursleden, Wim 
van Stratum en Bas de Theije. Daaren-
tegen is Nico Schakel het bestuur gaan 
versterken voor wat betreft de organi-
satie van de evenementen en als pen-
ningmeester. Nico heeft gelijk de hand-
schoen opgepakt met het organiseren 
van het Internationale Evenement 2016! 
Peter Derks zal ons bij blijven staan met 
technisch advies.
 
Wij danken Bas en Wim voor hun werk-
zaamheden de afgelopen jaren.

Impressie ALV

Ingezonden brief
De redactie ontving onderstaande ingezonden brief van ‘Membre d’honneur’ Peter Pijlman. Een posi-
tieve recensie!

Geacht bestuur,
Dank voor de uitnodiging voor het bijwonen van en deelnemen aan de ALV. Er worden belangrijke zaken 
besproken en ik wens jullie daarbij veel succes! Zoals de onderdelenvoorziening nu wordt geregeld lijkt me, na 
jaren van discussie, een goede zaak!
Verder neem ik de gelegenheid om m’n waardering uit te spreken voor het clubblad; het ziet er prachtig uit en 
aan de inhoud is veel zorg besteed! Het toont na jaren de klasse en de kwaliteit die bij de Citroën SM behoort. 
Houden zo! 
Helaas kan ik niet op de ALV aanwezig zijn, maar groet u allen en de aanwezige leden vanuit een fraai Zuid-
Frankrijk; wellicht tot een volgende keer!
Met vriendelijke groet, Peter Pijlman

De Algemene Ledenvergadering van 
2016 werd gehouden op 20 maart jl. Het 
was één van de eerste dagen zonder 
pekel op de weg, dus een ideaal moment 
de SM weer de weg op te sturen.

Foto: V.l.n.r. : De aftredende leden Bas de Theije en Wim van Stratum 
en het huidige bestuur Nico Schakel, Robin Visser en Peter Derks.
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Speelfilms
ICCCR
Tijdens de zestiende Citroën World Meeting van 11-14 augustus 
verzorgt de ID-DS club een heuse openlucht Cinema. Op een 
scherm van maar liefst 16 meter breed zullen twee avonden lang 
speelfilms worden vertoond. Alle info is te vinden op http://icc-
cr2016.com.

TV-commercial
De SM van Marco van der 
Noordaa is vanaf mei te zien in 
een TV-commercial van een bank. 
De opnames vonden plaats op 10 
april in Amsterdam Noord. Hier-
mee haalde Marco 500 euro op 
voor de Stichting ALS Nederland. 
In het volgende nummer meer 
hierover.

BBQ-rit
Op 16 april reden clubleden Rob, 
Wouter en Luco alvast de BBQ-rit 
van 25 juni. Het belooft een mooie 
dag te worden. Voor ieder wat 
wils: oude techniek en jonge wijn. 
En natuurlijk de traditionele BBQ. 
Houd(t) de datum alvast vrij. Met 
alvast wat sfeerfoto’s van Rob.

Aankooptips
In La Voiture Ancienne van 5 
april staat een flink dossier met 
aankooptips over de SM. Goede 
reden om even naar la 
douce France 
te rijden. 
Heenzoe-
ven, naar de 
kiosk, lekker 
hapje met 
leeswerk en 
dan weer 
terugzoe-
ven.

Franse autosite
Onze clubarchivaris Jeroen van 
Tongeren ontdekte een mooie 
Franse autosite met een item 
over de SM: http://boitierrouge.
com/2015/05/16/citroen-sm-la-
chute-de-sa-majeste. Alweer een 
jaar oud, maar heel aardig en met 
mooie foto’s.

Lucky TV
Willem-Alexander, ook wel 
bekend als Willy, wordt tijdens 
het staatsbezoek aan Frankrijk 
gekoetsierd in (natuurlijk) een 
C6. Hoe dat ging kun je nog even 
meebeleven op Lucky TV: http://
dewerelddraaitdoor.vara.nl/me-
dia/354750 Geen SM Opéra, maar 
wel erg grappig.

Snelle Mededelingen
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Voetbal International
Heb je hem al, de speciale editie 
van de Voetbal International als 
ode aan Johan Cruijff? Verscheen 
5 april en wordt ongetwijfeld een 
collectors item. Natuurlijke met 
JC en de SM, ook foto’s die je mis-
schien nog niet kent.

Engels uitstapje
Van 9 tot en met 11 septem-
ber maken we een gezamenlijk 
uitstapje naar Engeland met 
overnachting en diner in Brigh-
ton. Hierbij ingebrepen zijn een 
bezoek aan het Brooklands Mu-
seum www.brooklandsmuseum.
com, een bezoek aan Goodwood 
Revival (grrc.goodwood.com/
section/goodwood-revival) en een 
roadtrip langs de Zuidkust van 
Engeland.

Technische Meeting
Op 12 november vindt de Tech-
nische Meeting van onze club 
plaats bij Visscher Citroën/DS in 
Culemborg. Het gaat die dag over 
de afstelling van carburateurs en 
de verschillende manieren om dat 
te doen.

Motorfiets
Benieuwd hoe een motorfiets met 
een Maseratimotor eruit ziet? Kijk 
dan eens op www.facebook.com/

CrossbreedCycles van Chris Bar-
ber. Dat kan ook via de Facebook-
groep van onze club. Een prachtig 
project!

Evenementen
7-8 mei:  CitroMobile: de Citroen SM Club Nederland
  heeft een stand, houdt een borrel voor
  SM-isten op zaterdag namiddag en
  aansluitend een barbecue

13-16 mei:  Internationale Citroën SM-meeting in Zeist 

2 juni:  StaMtafel

25 juni:  tourrit

11-14 augustus:  ICCCR

1 september:  StaMtafel

9-11 september: gezamenlijk uitstapje naar Engeland

12 november:   Technische Meeting bij Visscher
  Citroën/DS Culemborg

1 december:  StaMtafel

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 steentje 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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Toen mijn SM op 6 april 2015 eindelijk 
de weg op mocht reed deze geweldig. 
De eerste kilometers waren snel ge-
maakt, helaas begon de auto na on-
geveer 1000 kilometer te schokken op 
deellast en bij iets gas geven begon de 
motor te rochelen en te ploffen. Het ver-
mogen viel totaal weg. Hij liep als een 
oude trekker, dit was niet oké! Goed, de 
auto bij terugkomst in Woerden onze 
werkplaats binnengereden en direct de 
motorkap geopend om hopelijk meteen 
een diagnose te kunnen stellen. Helaas, 
zo snel ging het niet en ik maakte later 
die avond thuis een lijstje met zaken 
die nagekeken moesten worden. Om 
te beginnen eerst maar eens het ontste-
kingstijdstip controleren, benzine- en 
luchtfilter inspecteren op vervuiling en 
de bougiekappen nakijken. 
Het bleek dat het benzinefilter vies 
geworden was, wat impliceerde dat de 
brandstoftank vervuild was en het vuil 
in de carburateurs terecht was gekomen. 
Vervelend, maar oorzaak gevonden! Het 
plan gemaakt om op een later tijdstip de 
carburateurs te demonteren en schoon te 
maken, dat zou het probleem wel oplos-
sen. Hoe anders zou het lopen…
De zaterdag erna de carburateurs ge-

demonteerd, uit elkaar gehaald en alle 
onderdelen in de nieuw aangeschafte 
ultrasoonreiniger gedompeld en lek-
ker een half uur laten borrelen. ‘In de 
frituurpan’ is hiervoor bij ons nu de 
vaste uitdrukking geworden. Want daar 
lijkt het ding toch veel op. Wat een mooi 
apparaat is dat, alles komt er brand-
schoon uit. Als nieuw zag het eruit. Alle 
carburateurs goed uitgewassen, droog 
geblazen en alles weer gemonteerd. 
Case closed!

STROBOSCOOPLAMP
Helaas, na het starten van de motor en 
bij de eerste proefrit bleek het probleem 
onverminderd aanwezig. Dit was na-
tuurlijk een tegenslag, het was namelijk 
volgens mij overduidelijk dat de ver-
vuiling het probleem zou zijn. Maar nu 
schokte en rochelde de motor nog net zo 
erg. 
Om een lang verhaal kort te maken, wat 
heb ik verder allemaal gedaan om de 
oorzaak te kunnen vinden? De Root-
selaar ontsteking is door Nard zeer 
coulant omgewisseld voor een nieuwe. 
Na een test met een andere ontsteking 
was het probleem namelijk nagenoeg 
verdwenen. Dit kon het dus niet meer 

De Weber carburateurs van de Citroën SM zijn geliefd en gehaat; de één zweert 
erbij, de ander vervangt de batterij carburateurs door injectoren en een motorma-
nagement. Persoonlijk ben ik liefhebber van de carburateur-SM’s, maar na veel 
problemen ging ik bijna overstag.

door Michiel Rautenberg

Techniek

Carburateurleed
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zijn. Deze nauwkeurig afgesteld met een 
stroboscooplamp. Probleem bleef echter. 
Carburateurs afgesteld met een vier-
gastester. Probleem bleef. Compressie 
gemeten (die was prima: alle cilinders 
tussen 9,5 en 11,0 bar), kleur bougies 
gecontroleerd, klepspeling opnieuw ge-
meten en waar nodig afgesteld, bougies 
NGK BP6-ES vervangen door de BP5-ES 
bougies, afstellingen van de nokkenas-
sen gecontroleerd (oké), probleem bleef. 
Vlotterhoogtes van de carburateurs nog-
maals gecontroleerd en afgesteld: een te 
hoog niveau zou de carburateurs doen 

overstromen en de motor onnodig veel 
benzine geven. Samen met Arjo heb ik 
aan de binnenzijde van de verdelerkap 
corrosie van de koperen pennen verwij-
derd (die waren groen uitgeslagen) en 
hebben we de carburateurs nogmaals 
afgesteld. Hierna was het probleem veel 
minder, echter toen ik thuis kwam was 
het weer ‘als vanouds’.
Ondertussen was ik aardig door de op-
ties heen. Het enige dat ik nog niet ge-
controleerd had was de benzinedruk in 
de benzineleiding naar de carburateurs. 
Maar ook deze was prima, ongeveer 0,3 
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bar, tevens zag ik dat de nieuw gemon-
teerde brandstoffilters (in de benzine-
pomp en vlak voor de carburateurs) nu 
schoon waren, de vervuiling was dus uit 
de tank. Maar, wat nu?
Gedurende deze ‘onderzoeksperiode’ 
heb ik regelmatig contact gehad met 
Peter Derks. Zo ook laatst, toen ik 
eigenlijk door de opties heen was en ik 
hem vroeg zijn visie op het probleem te 
geven. Hij gaf aan dat hij laatst vergelijk-
bare klachten had gehad bij een andere 
carburateur-SM. Slecht lopen, carbura-
teurs in de ultrasoon, alles opnieuw af-
stellen, echter zonder positief resultaat. 
Peter gaf aan toen eens goed de tekenin-
gen van de carburateurs bestudeerd te 
hebben en toch tot een aantal ontdekkin-
gen kwam. Het blijkt dat niet alle onder-
delen (ook bewegende) gedemonteerd 
kunnen worden. Dat houdt dus in dat 
dit niet goed (genoeg) schoongemaakt 
kan worden. Peter heeft toen met een 
aantal kleine boortjes alle loden propjes 
uit de carburateurs geboord. Vervol-
gens heeft hij heel voorzichtig met een 
dun boortje alle kanalen gereinigd. Die 
waren nu toegankelijk omdat de loden 
propjes eruit waren. Ook zit er in een 
kanaal naast de vlotterbak een klein 
kogeltje. Deze zit in het circuit van de 
acceleratiepomp en moet te horen zijn 
als je de carburateur schudt. Je moet het 
maar weten... Hier kom je echter niet bij, 
tenzij je het propje er dus uit boort. Na 
het uitvoeren van deze schoonmaakactie 
werden de carburateurs op de motor 
geplaatst en was het probleem bij die 
specifieke SM verdwenen. 

ULTRASOON
Of dit niets voor mij was? Peter had nog 
een gereinigde set carburateurs liggen, 
die kon ik wel even proberen. In ieder 
geval klonk het allemaal heel logisch 
dus het was het proberen waard, al was 
ik enigszins sceptisch omdat ik mijn 
carburateurs al ultrasoon gereinigd had. 
Schoner kan het toch niet worden?
Een paar dagen later reed ik richting 
Waver, vlakbij Brussel, om de set bij 
Peter op te halen. Niet te laat weg, dan 
kon ik tenminste ‘s middags nog de set 
monteren en een proefrit maken. Zo 
gezegd, zo gedaan. Na twee bakken 

koffie en een privéles carburateurkunde 
van Peter weer naar huis met de leen-
carburateurs. Bij aankomst in Woerden 
niet eerst even naar huis om wat te eten 
maar direct sleutelen. Na het monteren 
van de carburateurs startte ik de motor 
en al direct klonk deze erg regelmatig. 
In ieder geval totaal anders als voor-
heen! Vóór het wisselen van de carbura-
teurs stond de motor heel ‘vet’ te draai-
en en te ploffen, ook stationair. Nu niets 
meer van dat. De Maserati C114 had het 
enorm naar zijn zin (de eigenaar ook) 
en bij het beroeren van het gaspedaal 
brulde de Italiaan van genot. Je begrijpt: 
nu was het wel ‘case closed’. Tijdens de 
proefrit bleek dat vervuilde carburateurs 
echt het probleem waren, de auto deed 
het voorbeeldig. Tevens is het dan fijn 
te weten dat de rest van de motor in 
orde is, want ondertussen ging ik aan 
alles twijfelen. Maar het was vervuiling 
die er niet uit te krijgen was door een 
ultrasoonreiniger, maar alleen door de 
‘uitbooractie’. De eerlijkheid gebiedt mij 
wel te zeggen dat ik geen middelen als 
carburateurreiniger in de benzinetank 
gedaan heb, ik geloof niet echt in deze 
(commerciële) middeltjes. Wellicht dat 
iemand hier ervaring mee heeft?
Ondertussen heeft Peter mijn eigen 
carburateurs ook gereinigd en hij kwam 
toch een aantal afwijkingen tegen. In 
twee kanalen van de acceleratiepomp 
zat vervuiling bij het eerder genoemde 
kogeltje en zat er een aantal (nauwelijks 
zichtbare) gaatjes dicht in het inlaat-
kanaal. Ook was het zo dat ik eerder 
wegens een defect een deksel van één 
van de carburateurs heb moeten vervan-
gen. Wat ik toen echter niet gezien heb is 
dat er een andere doorlaat vlotternaald 
in zat. Ook dit kan afwijkingen gegeven 
hebben. 

Bij de Technische Meeting in november 
zal de werking van en het afstellen van 
de carburateurs besproken worden, en 
ik weet zeker dat Peter ook het reinigen 
van de carburateurs zal bespreken. Ik 
ben er in november in ieder geval zéker 
bij! Al is het alleen maar om eens goed 
te leren hoe je de drie carburateurs goed 
synchroon stelt en het mengsel goed 
kunt afstellen.
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Datum: 15 december 2015
Plaats: Hendon, RAF Museum
Veilinghuis: Bonhams
Kavel: Citroën SM 1972, chassis 
no. 00SB9711, motor no. 107.143
Bijzonderheden: carburateur, 
handgeschakeld, airco, velours in-
terieur. Afgeleverd in België en in 
1975 naar Griekenland verhuisd. 
Daar 40 jaar van dezelfde familie 
geweest. Op eigen kracht en naar 
verluidt probleemloos voor de 
veiling naar de U.K. gereden. Do-
cumentatie aanwezig sinds 1980, 

inclusief facturen van Maserati 
voor een complete herbouw van 
de motor, inclusief opboren naar 
3,0 liter (foto’s aanwezig). Wie 
wist dat je daarvoor bij Maserati 
terecht kunt? Recent opnieuw ge-
spoten in de originele kleur en op 
nieuwe Michelins gezet. Ook veel 
onderdelen vervangen, waaron-
der brandstofpomp, airco, accu. 
Oorspronkelijke radio wordt los 
meegeleverd. Certificaat van Ci-
troën Héritage. En nu komt het…
Geveild voor slechts: 27.825 euro

Eenmaal andermaal

Sinds de vorige editie zijn er weer mooie dames onder de hamer 
gekomen. Voor het eerst in deze rubriek een SM die via internetvei-
ling Catawiki is verkocht. Een fenomeen in opkomst. Verder natuur-
lijk weer de veilingen rondom Rétromobile in Parijs en bij Bonhams 
een SM met een Griekse geschiedenis. Dat zien we niet zo vaak. De 
hoogste prijs in deze aflevering is maar liefst 65.000 euro en werd be-
taald voor een Nederlandse SM. Maar dan nu de kavels. Alle prijzen 
zijn zoals altijd exclusief de veilingkosten van meestal 15%.

door Marco van der Noordaa

SM’s onder de hamer (7)
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Datum: 8 januari 2016
Plaats: internet 
Veilinghuis: Catawiki
Kavel: Citroën SM 1971 
Bijzonderheden: carburateur, 
handgeschakeld, 58.966 km, witte 
koets met zwart leder, airco. APK 
geldig tot 22/9/2017. Citaat van 
Catawiki: Deze auto heeft eerst 
enige jaren in Italië rondgereden, 
voordat Nederland de nieuwe 
thuishaven werd. Bij binnen-
komst in Nederland werd meteen 
een grondige restauratie door-
gevoerd. De SM verkeert in een 
technisch goede staat. Recentelijk 
geheel nagezien door een erkende 
Nederlandse SM specialist, waar-
bij vooral remmen/ hydrauliek en 
elektra extra aandacht kregen. Al-
les werkt naar behoren en de auto 
rijdt perfect. Nieuwe accu. In het 
verleden is de motor reeds door 
een garage, gespecialiseerd in 
Citroën SM, uitvoerig onderhan-
den genomen en op de bekende 
kritische punten aangepast en 
verbeterd (documentatie aanwe-
zig). Tevens is er een r.v.s. uitlaat 
gemonteerd en staat de auto op 
goede banden. Het interieur is 
geheel origineel. Hier en daar 
moet er wat aan het leer worden 

gerepareerd. Het chroomwerk is 
netjes en compleet. Het plaatwerk 
heeft wat gebruikssporen, maar 
is eenvoudig weer bij te werken/
herstellen.
Geveild voor: 16.500 euro

Datum: 4 februari 2016
Plaats: Parijs, Les Grandes Mar-
ques du Monde au Grand Palais
Veilinghuis: Bonhams
Kavel: Citroën SM 1971, Châssis 
n° 00SB3320, Moteur n° 103.431.
Bijzonderheden: verkoop door 
Nederlandse eigenaar. Airco, 
lederen interieur, carburateur, 
radio d’époque, Michelinbanden. 

Geheel gerestaureerd met 62.000 
km op de teller. Destijds nieuw 
geleverd in Frankrijk aan de heer 
Petit die haar tot 2003 heeft beze-
ten en 43.000 km heeft afgelegd. 
Daarna in handen gekomen van 
Jean-Marc Wahringer (2004-
2010), opgevolgd door Paul van 
Giessen (2010-2015). Restauratie 
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door garage Bart Kocken, motor 
en versnellingsbak gedaan door 
DS Advies te Amsterdam. Alle 
facturen optellend tot maar liefst 

85.000 euro aanwezig. Opnieuw 
gespoten in de originele kleur. 
Volgens Bonhams in concours-
staat.
Geveild voor maar liefst: 65.000 
euro

Datum: 5 februari 2016
Plaats: Parijs, Rétromobile 
Veilinghuis: Artcurial (Collection 
Trigano)
Kavel: Citroën SM 1973, Châssis 
n° SC3061 
Bijzonderheden: injectie, airco, 
handgeschakeld, zwart leder, 
zwart dak. Afwijkende spiegels. 
Stootstrips. Naar mijn smaak 
een licht toegetakelde SM zoals 
Fransen daar soms een handje 
van hebben. Heeft tot 1977 rond-
gereden in Parijs, daarna in 1979 
gekocht door autoverzamelaar 
André Trigano als derde eige-
naar. Auto is overgespoten, maar 

hier en daar roest. Barstje in de 
voorruit. Radio d’époque van 
Voxson. Met 50.423 km op de tel-
ler net ingereden. 
Geveild voor: 19.500 euro

Tot slot werd op 27 februari nog 
een mooie SM uit 1971 in Vert des 
tropiques (favoriete kleur van de 
auteur) ter veiling aangeboden  
door het Britse Silverstone Aucti-
ons tijdens de Race Retro Classic 
Car Sale. Ondanks een laag aantal 
kilometers (48.000) en aanwezige 
facturen van befaamd specialist 
Jean Blondeau voor de bekende 
modificaties was er geen koper 
te vinden voor deze dame. De 
verwachte opbrengst was rond de 
50.000 euro. Wellicht keert deze 
schone Franse SM nog een keer 
terug in Eenmaal andermaal. Bij 
geslaagde verkoop drukken we 
dan ook de foto’s af



Citroën SM CX DS specialist

•  Onderhoud en reparatie
•  Volledige motorrevisie
•  Modificaties: 
    - Motormanagement 
    -  Van Rootselaar ontsteking
•  Testbankservices
•   Nauwkeurig afstellen van  

nokkenassen en carburateurs
•  Verkoop producten Citroën SM

Energieweg 18
6658 AD  Beneden Leeuwen

Telefoon 0487 591604
E-mail: info@renard.nl 

www.renard.nl

Renard Garagebedrijf in Beneden-Leeuwen. Specialist in Citroën en Peugeot sinds 1996.
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Evenement

Inschrijven op volle toeren
De organisatie van ons Internationale Evenement is in volle gang en gaat volledig 
naar wens. Tot op heden hebben we 1 Noorse, 2 Zweedse, 1 Deense, 20 Duitse, 
7 Zwitserse, 16 Franse, 6 Engelse en 15 Nederlandse Citroën SMs. Dat levert het 
respectabele totaal van 68 auto’s en 128 deelnemers op. En er is nog tijd en plaats!

door Nico Schakel

Uit België, Frankrijk en Nederland heb-
ben we nog wat toezeggingen. Nog geen 
betaling en dus tellen ze nog niet. Maar 
we gaan er vanuit dat ze komen. En 
dan… En dan zou maar zo kunnen zijn 
dat we 80 of misschien zelfs 90 tot 100 
SM’s gaan halen. En dat uit 8 landen! Is 
dat internationaal of is dat internatio-
naal!? Mocht dit je zin geven om alsnog 
mee te doen, schroom dan niet je in te 
schrijven. Dat kan overigens voor alle 
afzonderlijke onderdelen, bijvoorbeeld 
voor enkel de barbecue op vrijdagavond 
of de rit op zondag. Het zou mooi zijn 
als we als gastland met de meeste Ci-
troën SMs aanwezig zijn.
Schrijf je voor één van de programmaon-
derdelen in om de sfeer van deze inter-

nationale happening te proeven. Dan ga 
je volgend jaar mee naar Zwitserland. 
Ik was na Zweden in 2014 direct “ver-
slaafd”.

SPECIALE WENSEN
Op pagina 19 het programma en de 
bijbehorende kosten. Na inschrijving 
volgt een bevestiging en er komt nog 
een bericht voor de deelnemers waar 
zij eventuele speciale wensen kenbaar 
kunnen maken. Als je nog twijfel en of 
vragen hebt, stuur dan even mailtje naar 
nicoschakel@technologytrading.nl. Geef 
ook graag je keuze aan welke dagdelen 
van het programma je mee wilt doen 
(Nr. 1 tot en met 9) via dit mailadres. 
Tot in Woudschoten!

Foto: De voorberei-
dingen voor de routes 
zijn in volle gang.
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Veenweg 60
7336 AG  Apeldoorn

telefoon: 055 - 542 18 07
www.minkehilgenberg.nl
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13 mei 2016

15.00 - 18.00 uur  Ontvangst op Woudschoten in Zeist
19:00 - 24.00 uur Barbecue

14 mei 2016

9:00 uur Vertrek naar Rotterdam 
9:45 uur Parkeren op de kade bij het SS Rotterdam met op de achtergrond het schip
 en de indrukwekkende skyline van Rotterdam
10:00 uur Ontvangst en rondleiding op het SS Rotterdam, in de jaren ‘60 passagiers
 schip tussen Nederland en de USA alsmede cruiseschip, later enkel cruiseschip
12:00 uur Met de Tenders naar het gebouw De Rotterdam
12.30 uur  Lunch 
14:00 uur Met de Tenders naar oud Rotterdam en de Markthallen
14.30 uur Wandeling door oud Rotterdam en bezoek met rondleiding aan de Markthallen
16:00 uur Borrel op het terras op de tweede verdieping met uitzicht op de Markthallen 
18:00 uur Per bus retour naar SS Rotterdam
19:30 uur Buffet Woudschoten

15 mei 2016

10:00 uur Tourrit door de Veluwe en de Flevopolders
11.30 uur  Koffie op de Veluwe 
13.00 uur Lunch op RDW-circuit in Lelystad 
14.00 uur  Rijden op het circuit met klassementsproeven
19:00 uur Galadiner op Woudschoten, ‘black tie’ wenselijk

16 mei 2016

10:00 uur Bezoek militair museum Soesterberg
12:30 uur Afscheidslunch

 
 

De kosten tref je hierna per dagdeel gespecificeerd aan. Je kunt per dagdeel deelnemen.    
     

Nr. Programma onderdeel Datum Kosten Kosten 
   2 personen 1 kamer 1 persoon 1 kamer 

1 Ontvangst en Barbecue 13-mei-16  €                  55,00   €                55,00  
2 Overnachting I incl. ontbijt 13-mei-16  €                  39,00   €                60,00  
3 Dagprogramma Zaterdag 14-mei-16  €                  95,00   €                95,00  
4 Avondprogramma Zaterdag 14-mei-16  €                  55,00   €                55,00  
5 Overnachting II incl. ontbijt 14-mei-16  €                  39,00   €                60,00  
6 Dagprogramma Zondag 15-mei-16  €                  38,00   €                38,00  
7 Avondprogramma Zondag 15-mei-16  €                  55,00   €                55,00  
8 Overnachting III incl. ontbijt 15-mei-16  €                  39,00   €                60,00  
9 Dagprogramma Maandag 16-mei-16  €                  35,00   €                35,00  

     
 Totaal per persoon   €                450,00   €              513,00  
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Voor deze eerste keer wil ik graag be-
ginnen met de eerste brochure van de 
SM: de persmap uit 1970. Uitgegeven 
door het Franse Delpire, onder andere 
bekend van de vele foto’s en folders die 
zij voor Citroën gemaakt hebben. De 
persmap bestaat uit een witte papieren 
omslag waarin zich acht fotokaarten 
en vier pagina’s tekst bevinden van 
ongeveer formaat A4. In dit geval heb 
ik de Nederlandse versie, uitgegeven 
voor Citroën Nederland N.V. De map is 
ook vaak in de Franse versie te vinden 

op beurzen of via de bekende veiling-
websites. De prijzen variëren sterk en 
je moet goed opletten of het geheel nog 
compleet is. Vaak missen er foto’s of is 
de tekst niet meer aanwezig of erger: 
de foto’s zijn door kleine jongetjes met 
punaises boven hun bed gehangen...
Voor de SM-kenner is het leuk om de 
foto’s goed te bekijken. Duidelijk is te 
zien dat het hier gaat om een auto (of 
auto’s?) uit de voor-productie. Dit kun je 
zien aan de raamslinger, maar de echter 
kenner zal vast meer ontdekken.

Het merk Citroën werd mij met de paplepel ingegoten. Hierdoor ben ik al vanaf 
mijn jeugd groot fan van het merk en de daarbij behorende paperassen. Tot mijn 
verzameling behoort dan ook een aantal folders van de SM.

door Jeroen van Tongeren

Oud papier

Persmap 1970
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Foto: Vier ogenschijnlijk de-
zelfde afbeeldingen, maar op deze 
manier  illustreerde Citroën de 
verstelbare stuurkollom in de 
nieuwe SM.
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Dirk Moes is een sleutelaar die 
er wellicht voor gaat zorgen dat 
we bij het volgende evenement 
kunnen racen op het TT-circuit. 
Nou ja, in ieder geval heeft hij er 
connecties. Dan is er René Wyl-
linck, een nieuw lid uit België. 
Ook een sleutelaar. Ik ben be-
nieuwd naar zijn SM en zeker ook 
naar zijn zelfgemaakte mobiele 
afzinkbare bar met Citroënonder-
delen. Tot slot verwelkomen we 
Hans van der Sluijs uit Den Haag. 
Hij sleutelt zelf nog niet, maar 
heeft al wel de StaMtafel bezocht. 
Dat komt dus wel goed. En heel 
hartelijk welkom voor Dirk, René 
en Hans en hopelijk tot spoedig 
op één van de vele bijeenkomsten 
van onze mooie club. 

Salut Membres

Deze editie verwelkomen we 
drie nieuwe leden, Dirk Moes, 
René Wyllinck en Hans van der 
Sluijs. Zij vertellen over het hoe 
en waarom van hun Citroën SM.

door Marco van der Noordaa

René Wyllinck (62), lid sinds 
januari 2016
Woonplaats? Deurne (provincie 
Antwerpen, België). 
Getrouwd met/partner van? Sa-
menwonend met partner Karin 
Slootmans.
Kinderen? Een zoon van 43 jaar.
Beroep? Zelfstandig metaalbe-
werker.
Citroën C.V.? Ik heb op vrij 
jonge leeftijd (ongeveer 25 jaar) 
mijn eerste Citroen DS gekocht 
en was meteen verknocht ge-
raakt. Wat een auto! Waar die 
auto destijds toe in staat was: 
was fenomenaal. Achteraf zijn 
er nog vier exemplaren gevolgd 

waaronder de laatste een DS 23 
Pallas, een prachtwagen. Had ik 
nooit mogen weg doen. Dan is er 
een CX 2500 diesel gekomen, een 
BX 1400 TRE, een C 25 bestelwa-
gen verhoogd, verlengd. Ook een 
Citroën ZX Tentation en daarna 
een vinnige Xsara zijn de revue 
gepasseerd. Momenteel zijn we in 
het bezit van een C5: één van de 
allereerste exemplaren uit 2001, 
een hele goeie wagen, en zijn we 
aan onze tweede Picasso Exclu-
sive bezig. De SM heb ik ongeveer 
anderhalf jaar geleden gekocht 
van een garage, ik ben de derde 
eigenaar. De wagen is nog in vrij 
goeie staat, wel is de rechter kop-

pakking kapot en de veerbollen 
(CX) zijn leeg. Het interieur is 
ook nog in heel goeie staat.
Bijzonder aan de SM? Het spe-
ciale aan de SM vind ik in de 
eerste plaats het prachtige en 
vooral exclusieve model. Het is 
net als bij de DS: je kan zo’n mo-
del maar één keer tekenen. De 
vooruitstrevende techniek heeft 
mij bij Citroën altijd geboeid en 
aangezien ik zelf sleutelaar ben, 
weet ik dat het goed gedaan is.
Wat verwacht je van de club? 
Technische bijstand in de zin 
van informatie en het bekomen 
van onderdelen en natuurlijk het 
samen beleven van ons favoriete 



 25SUBLIEM  79

Dirk Moes (39), lid sinds eind 
2015.
Woonplaats? De Groeve, gevan-
gen tussen Drenthe en Gronin-
gen.
Getrouwd met/partner van? 
Mirjam. 
Kinderen? Twee, opgeteld vijf 
jaren oud.
Beroep? Eigenaar www.zorgver-
beteraars.nl
Citroën C.V.? Gehad: Mehari, 
2CV’s, CX, DS’en, Xantia, C5’s, 
C6. De SM is een Italiaanse. Ze 
wordt een rijdersauto. Ritjes Italië 
staan al gepland. Maar vanwege 
25 jaren stilstaan eerst even het 
blok eruit gehaald. Als het meezit 
kan de kap dit jaar weer dicht. 
Vroem!  
Wat vind je zo bijzonder aan de 
SM? Wat niet? Zelfs de luchtin-
laten voor de remschijven zijn 
mooi! 

Zelf sleutelen of garage? Zelf 
doen, speciaal schuur gekocht 
voor de dame. 
Wat verwacht je van de club? 
Keuvel en koffie.
Wat kan de club van jou verwach-

ten? Nuchterheid en veel connec-
ties bij het TT-circuit.
Gaan we je zien op bijeenkom-
sten? Ja, echter dit jaar misschien 
niet direct.

onderdeel Citroën SM. De club 
mag van mij verwachten dat ik 
mij volledig zal inzetten, mocht 
er een onoplosbaar probleem 
opduiken qua onderdelen, 
herstelling of niet meer te krij-

gen wisselstukken, om maar een 
voorbeeld te geven. Ongeveer 30 
jaar geleden maakte ik zelf de ho-
gedrukleidingen die ik nodig had 
voor mijn zelfgemaakte mobiele 
afzinkbare bar met Citroënonder-

delen. Het toestel heb ik uiter-
aard ook zelf gemaakt.
Gaan we je zien? Natuurlijk 
gaan we zoveel als mogelijk de 
bijeenkomsten bijwonen, maar 
dat voorlopig met de Picasso.
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Hans van der Sluijs (52), lid sinds 
oktober 2015
Woonplaats: Den Haag.
Getrouwd met: Monique de 
Kruijf, drie zoons (23, 21 en 18 
jaar)
Beroep: intensivist in Haaglanden 
Medisch Centrum.
Citroën CV: getrouwd in een 
2CV, sinds enkele jaren C6, nu 
ook SM.
Zelf sleutelen of garage: garage 
(ga proberen dat zoveel mogelijk 
af te bouwen)
En verder: Stom, stom, stom. Ik 
moest en zou een Citroën SM. 
Natuurlijk had ik gelezen over de 
motorische problemen, de com-
plexe techniek en het peperdure 
onderhoud. Zelfs degene bij wie 
ik haar kocht zei nog dat ik heel 
goed moest nadenken. Maar er 
was een club waarin veel ken-
nis en ervaring aanwezig was, 
zo begreep ik van de website. 
Er waren enkele gespeciali-
seerde garagebedrijven. Dat alles 
schepte vertrouwen. Dus ik op 
zoek. Ik kocht haar, 43 jaar oud, 

blanc meije (opnieuw gespoten), 
nieuwe bruin-lederen bekleding, 
volledig gereviseerde motor met 
uitgebreid getest injectiesysteem 
(gewoon van Bosch). En toen 
kwam de Oliebollendag bij Cyril 
Sars…

NOODZAAK
Toen oudste zoon ging studeren 
en het huis verliet, was er geen 
noodzaak meer om in een MPV 
(Lancia Phedra) te blijven rijden. 
Bovendien kwamen er kosten 
aan, wat altijd een goed (maar on-
heus) argument is om uit te kijken 
naar een andere auto. De dame 
thuis werd van de ‘noodzaak’ 
overtuigd. Het werd een Citroën 
C6. Veel ervaring met Citroën 
hadden we niet. Ja, we waren 
in een 2CV getrouwd, maar dat 
was al meer dan 25 jaar geleden. 
Maar die C6! Wat een formidabele 
auto. Instappen, wegrijden, en het 
grote deinen kon beginnen. En zo 
ontwaakte de belangstelling voor 
al die grote Citroëns van weleer. 
Pratend met vrienden over auto’s 

(één van de drie onderwerpen 
waar mannen van 50 over praten) 
ontstond het idee om in de zomer 
met een klassieke auto te gaan 
rijden. Gewoon als gebruiksauto. 
En toen viel alles samen: dat 
moest een Citroën SM worden. 
De vormgeving, de combinatie 
van bijzondere technieken: een 
stukje industrieel erfgoed. Met 
mijn gebrekkige kennis van auto-
techniek en het vrijwel volledig 
ontbreken van vaardigheden op 
dat gebied ging de voorkeur uit 
naar een gereviseerd exemplaar. 
Ik wilde ermee rijden. Zo kwam 
ik in Terborg terecht. Toen ik 
voor de eerste keer ging kijken, 
alleen, kreeg ik van Cyril gelijk 
de opmerking dat ik het wel 
zeker moest weten, voordat ik 
een SM kocht. De proefrit in zijn 
eigen SM bleek een uitdaging. 
Dit was weer echt werken, maar 
dan wel in een hele comfortabele 
omgeving. Ik ging met huiswerk 
naar huis. De tweede keer had 
ik mijn vrouw meegenomen en 
heb ik - tactisch - alleen haar een 
proefrit laten maken. De derde en 
de vierde keer nam ik mijn zoons 
mee. Toen stonden alle lichten op 
groen en kocht ik via Cyril de SM 
van Piet Buijsman. Het hele gezin 
ging mee om haar op te halen. 
Omdat ik herstellende was van 
een zware operatie heeft oudste 
zoon haar naar Den Haag gere-
den, met mij als trotse eigenaar 
op de bijrijdersstoel en de rest van 
het gezin in de C6 erachteraan. 
Het weekend daarna konden de 
zoons het niet laten om met “80 in 
z’n twee en de ramen open” door 
de Hubertustunnel te rijden. ‘Wat 
een geluid, pa, moet jij ook eens 
doen’. 

GEWENNING
Dat rijden in de SM is wel bijzon-
der. Niks comfortabel zweven en 
zelf niet al te veel hoeven doen, 
zoals in de C6. Het vraagt een 
behoorlijke gewenning, zoals een 
prachtig artikel beschrijft: ‘With 
most cars even 10 miles can be 
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enough, with the SM you need a 
good 50 miles on all roads’ (Tho-
roughbred & Classic Cars, Octo-
ber 1974). Twee handen aan het 
stuur bij een rotonde. En dan het 
remmen. Maar ook: ‘Any practi-
cal cruising speed is supremely 
comfortable in the SM up to its 
maximum around 140 mph’.

BEWONDERING
Zo kwam ik dus enthousiast naar 
die bewuste Oliebollendag. Fijne 
sfeer, allerlei SM’s in verschillen-
de staat van ontbinding of herstel, 
kenners die in groepjes stonden te 
praten. En juist die kenners keken 
me meewarig aan. ‘Weet je het 
wel zeker? Dan heb je de laatste 
SublieM nog niet gelezen. Alle-
maal ellende met die wagen, joh’. 
En verhalen over wat er allemaal 
mis kan gaan. Lachend werden 
herinneringen aan technische 
problemen met de eigen SM’s 
opgehaald, en hoe deze waren 
opgelost. Vaak door henzelf, 
wat ik dan weer met bewonde-
ring aanhoorde. Misschien leer 
ik het ook nog wel eens, dacht 
ik nog. Maar over elk technisch 
of organisatorisch onderwerp 
bleken verschillende meningen te 
bestaan. Het duurde even voor-
dat ik doorhad dat het allemaal 
liefhebbers waren. Die ook heel 
leuke (reis)verhalen vertelden. 
Mannen die de SM van haver tot 
gort kenden, maar voor wie de 
auto toch nog steeds verrassingen 
in petto had. Mannen ook die een 
gemeenschappelijk belang had-
den: het op de weg houden van 
de Citroën SM. Dat alles deed mij 
besluiten de bijeenkomsten van 
de Club te gaan bijwonen. Zo ook 
de eerste StaMtafel van 3 maart jl. 
Op volgende clubbijeenkomsten 
hoop ik op nog meer ontmoetin-
gen, gemeenschappelijke interes-
ses en interessante mensen, om 
kennis op te doen en adviezen te 
krijgen, totdat ik op mijn beurt 
kennis ga overdragen en advie-
zen kan gaan geven. En natuurlijk 
mijn SM rijdende te houden.
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De artsenij heeft mij een jaar of achttien 
geleden voor de man met de zeis weg-
geplukt. Mijn dikke darm, verworden 
tot een visnetje, werd verwijderd. Ik 
heb sindsdien een voorliefde voor een 
huisje met toilet op een meter of vijf van 
m’n bed. Het argument van Lieke is dat 
Sophietje wellicht wat meer heeft aan 
het concept kamperen. Lekker de hele 
dag samen met vriendjes en vriendin-
netjes spatten in bad, maagje vullen met 
barbecuetje van papa en dan de luikjes 
toe in eigen tentje. Net als ik vroeger in 
de zomer in Verclause, toen ik ‘s nachts 
nog geen toilet nodig had. We woon-
den daar op een camping in opbouw 
waar mijn vader en moeder werkten. 
Ik kon natuurlijk gewoon thuis pitten. 
Maar met het personeel in een kampe-
mentje, dat was wel zo leuk. Er zijn vast 
wel campings te vinden waar het net 
zo goed toeven was als in Verclause. 
Sterker nog, de camping bestaat nog. 
Ik denk dat ik al weet waar de eerste 
vakantie volgens nieuw concept naartoe 
gaat....

KLASSIEKE CARAVAN
Lieke gaf een maandje of wat geleden 
het zoveelste voorzetje. Ze was een 
leuke foto tegengekomen van een DS 

met klassieke caravan erachter. Ik had 
inmiddels ook wat van dat soort combi’s 
gespot en het concept stond me wel aan. 
Lieke sprong een gat in de lucht. Maar 
ik had wel eisen: leuke klassieker met 
toilet aan boord. Een rondgang langs 
internet leverde op dat BIOD de leukste 
was. Eerste helft jaren 70, net als de SM. 
Het concept was/is net als de SM, inno-
verend en..... zeldzaam! Nog zeldzamer 

Een beetje vroeg wellicht, maar het was nu of nooit. Lieke heeft bedacht dat een 
kampeervakantie voor kleine kinderen leuker is dan het concept huisje huren. 
Voor mij is dat anders.

door Robin Visser

Trekhaak

Vakantievoorbereiding
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dan de SM. Hebben wij weer. En geen 
toilet. Maar daar had de grote tenten-
winkel in Schijndel wel een oplossing 
voor.

CUSTOM MADE
Een BIOD Extase moest het worden en 
er was er één te koop op Marktplaats. 
Inmiddels wist ik met het verzamelen 
van onderdelen hoe ik iets kon verwer-
ven. Aan het zwembad in Italië deden 
we op afstand zaken. Ik maakte de deal 
rond en Lieke maakte direct de euro’s 
over. We wilden een caravan met werk, 
zodat het niet zonde zou zijn om een 
custom made interieur erin te laten 
maken. Helemaal fout. Ik had beter 
moeten weten met de SM-ervaring. Na 
de vakantie de caravan opgehaald en die 
was verder heen dan ik me kon beden-
ken. Ook met caravans is het adagium 
van een auto van toepassing, twee 
van de drie elementen koets, interieur 
en techniek moeten okay zijn. En net 
als met een auto is de koets het meest 
kostbare van de drie elementen om op 
te knappen. Het polyester van de koets 
was slap. Dat kon ik op afstand niet zien 
en ik had niet kunnen bedenken dat dit 
met polyester kon gebeuren..... Dat werd 
een streep door het plan. Even later 
werd op E-bay Kleinanzeigen een Fahti 
600 Luxus gespot. Fahti, dat is de voor-
loper van BIOD. Zelfde mal maar dan in 
Duitsland gebouwd. De mallen werden 

later aan BIOD verkocht. De 600/Extase 
is de korte, de 800/Excelent is de lange. 
De korte ziet er het leukst uit. De lange 
is zowel in Fahti- als BIOD-uitvoering  
extreem zeldzaam. Van de BIOD zijn er 
slechts 35 gemaakt. Van de Fahti heb ik 
geen cijfer, maar het was ook weinig. 
Kansloos dus. We zijn dus maar gaan 
kijken bij de Fahti van E-bay Kleinan-
zeigen. Nu wel kijken vóór de aankoop. 
De caravan stond bij Krefeld, vlak over 
de grens bij Venlo. Ook nooit weg zo 
dichtbij. Gelijk een tripje van gemaakt 
met lunch in Kempen, een alleraardigst 
plaatsje op kruipafstand van Venlo. 
De Fahti was een mooi geconserveerd 
exemplaar die van de tweede eigenaar 
was. Roland heet ‘ie.
We hoefden niet direct toe te slaan. De 
caravan diende als tijdelijk onderkomen 
voor Maruska, zijn ex-vriendin na hun 
verbroken relatie. We moesten nog even 
geduld hebben tot eind oktober, totdat 
Maruska terug naar haar geboortegrond 
in Tsjechië zou gaan. Veel zorgen over 
kapers op de kust hadden we niet. Geen 
hond die kijkt op E-bay Kleinanzeigen. 
De onderhandeling moest met Roland 
worden gevoerd. Na wat loven en bie-
den kwamen we eruit. En betaling cash 
bij afhalen. Dat was voor wat extra ze-
kerheid. Nard zou de caravan verkeers-
veilig maken en die drukte ons op het 
hart dat hij ook even een check moest 
uitvoeren. We hadden afgesproken heel 
hard weg te rijden als het volgens Nard 
niks zou zijn.

FORMALITEITEN
De laatste zaterdag van oktober heb-
ben we de caravan opgehaald. Maruska 
had de Fahti vertrekklaar gemaakt. Ze 
had geen idee van ons snode plan als 
de APK op niks zou uitdraaien. We 
liepen er een rondje omheen. Een grote 
glimlach op het gezicht van Nard zei 
genoeg. Lieke en de eigenaresse handel-
den de formaliteiten af. Er kwam een 
mooi stapeltje papieren mee, zoals je dat 
ook graag ziet bij de aankoop van een 
klassieke auto. Nard reed ondertussen 
z’n auto achteruit richting caravan. De 
caravan ging mee. 
Maar waarom nu dit verhaal!? Het is 
hier toch geen Fahticlub!? Dat klopt. Het 
is een opwarmertje voor de aanstaande 

Foto: Nu de voorzitter 
een klassieke caravan 
bezit moet er ook een 
trekhaak onder de SM
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vakantiebelevenissen van een gezinne-
tje in een Citroën SM met een klassieke 
caravan erachter. Het is ook een haakje 
om een idee met jullie te delen. Het idee 
over een hels dilemma. Het dilemma 
van ‘eruit zien’ versus trekhaak. Een 
trekhaak op een SM, dat ziet er namelijk 
niet uit. Maar met de SM en een klas-
sieke caravan op vakantie, dat is het 
gewenste concept. Samen gaan ze er ook 
leuk uitzien. Kan het alle twee, een trek-
haak en eruit zien? Ik moest wat verzin-
nen. En dat is gelukt! Een hoe! 

STERKSTE CONSTRUCTIE
Op basis van de trekhaak die van mijn 
kromme wrak kwam, is een moderne 
custom made afneembare trekhaak ge-
maakt. Idee ondergetekende, nadere uit-
werking en uitvoering Nard. We hadden 
de keus tussen een lange originele trek-
haak die ergens onder de middencon-
sole uitkomt en één die in de bak van de 
benzinetank moet worden bevestigd. De 
lange had al een afneembare trekhaak, 
zo’n ouwe waar je de kogel vanaf kunt 
schroeven en die nog achter de bumper 
uitsteekt. Dat ziet eruit als een vaste 
trekhaak: niet. Daarbij was de sterkste 
constructie die met een dwarsbalk aan 
de kofferbak. Ik had al een afneembare 
trekhaak gekocht via Marktplaats, van 
het merk ACS-systems. Ik had bedacht 
dat het concept passend kon worden ge-
maakt voor de SM. Het is een blok met 
een horizontaal uitschuifbare kogel. Het 
blok moet met bouten in een u-profiel 
worden bevestigd. Het u-profiel zit aan 
de constructie op de auto vast. Het is 
een oerdegelijke constructie geworden. 
Volgens Nard kun je er een Tabbert aan 
hangen, zo één met vier wielen, antenne, 
koelkast, airco, vrieskist, televisie en nog 
meer zwaarmakers. En het belangrijkste 
voor mij: volstrekt onzichtbaar bij dage-
lijkse gebruiksomstandigheden. Al met 
al kijk ik uit naar de zomer, heerlijk met 
de SM op pad zonder zorgen over heel 
blijven en volgens een nieuw vakantie-
concept. Het concept van op vakantie 
met de SM. Lichte caravan en meer dan 
genoeg vermogen onder de kap en dus 
met gemak 130 kilometer per uur. Dat is 
mijn concept. En verblijven op de cam-
ping. Dat is Lieke haar concept. Ik ben 
heel benieuwd! 

Foto: Het monteren van een trekhaak onder een Citroën SM 
vraagt om maatwerk. Vanwege de afneembare kogel is de hele 
constructie prachtig achter de bumper weggewerkt en zo goed als 
ontzichtbaar.






