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Evenementen

2015

17 oktober:  Historicar Duisburg (www.historicar.net)

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,

Een gevoel van positivisme heeft zich meester 
gemaakt van ons clubje. Ik ben er best wel een 
beetje trots op dat ik met zo’n statement dit voor-
woord kan openen. De positieve spanning waar-
over ik het had in mijn vorige ‘Van de voorzitter’, 
was een juist voorgevoel over hetgeen komen zou. 
Na het bezoek aan het DAF-museum met aanslui-
tende ALV werd de trend met hoge opkomsten 
doorgezet. Het positivisme rondom de SM ver-
taalt zich ook in de prijsontwikkeling. Er zijn de 
laatste tijd kopers op de markt die serieus geld 
over hebben voor een echt goede SM. Waar eerst 
al de kosten van het werk aan een SM het karak-
ter van een bodemloze put hadden, zijn dat nu 
investeringen die kunnen renderen. Wel een ge-
ruststellende gedachte voor mij.

Op CitroMobile hadden we veel aanloop van 
onze leden en andere belangstellenden. Het is 
natuurlijk ook niet elke dag dat je de SM van ‘El 
Salvador’ van dichtbij kunt bewonderen, aanra-
ken zelfs. Nico had een leuke presentatie op de 
beamer gemaakt van clubleden en hun auto. Die 
wordt steeds verder uitgebreid, zodat over een 
paar jaar je heel CitroMobile voor de buis moet 
zitten op de clubstand om alles te zien. Ook zo 
leuk was de borrel op zaterdag. Die houden we 
erin. De barbecue voor de bemanning was ook 
goed ontvangen. Simpel, alleen Merguez en Ta-
gine. Zo klaar en allemaal gesmikkeld. Dat was 
een goed gezamenlijk moment. We denken eraan 
volgend jaar dit concept voor de hele club te doen. 

Onze eerste echte Citroën SM-brugdag was een 
succes, hoge opkomst, iedereen blij en niet te veel 
gesleuteld. Super. Want tja, dat betekent dat het 
niet nodig is toch? Daarbij is het aloude onder-
de-motorkap-loeren onder het genot van een 
hapje vettigheid natuurlijk veel leuker dan sleu-
telen aan je SM. Dat hadden Nard, Siree, Pien en 
Niels leuk gefixt voor ons. Bedankt daarvoor. 

Leuk ook was dat de Haagse Factie erbij was. Wie 
weet is het binnenkort weer de Haagse Fractie. 
Zou leuk zijn.

Ook zo’n leuke klapper was de aangeklede rit 
met een afsluitende barbecue bij de Batavia-werf. 
Dat het een succes zou worden, dat verwachtte 
ik eigenlijk al wel vanwege het organiserend 
comité: Rob, Luco en Wouter. Dank daarvoor 
mannen! Uit de koker van Rob kwam overigens 
het idee om naast onze vaste rit in Duitsland, 
gezamenlijk het evenement ‘Historicar’ in Duis-
burg te gaan bezoeken. Volgt de mailings!

Ik schreef in mijn vorige ‘Van de voorzitter’ dat 
ons een nieuwe ‘boost’ te wachten staat voor 
SublieM. Mee in het positivisme waar ik hier mee 
startte. Dit nummer van SublieM is met recht een 
heerlijk stukje leesvoer geworden! We hebben 
natuurlijk de omstandigheden een beetje mee, 
veel geveilde SM’s en veel nieuwe leden. Marco 
kon dus aan de bak. Het is overigens niet het 
enige dat Marco voor ons in petto heeft. Hij heeft 
ook een stukje over het repareren van de klokjes. 
Hij heeft een adresje gevonden in Frankrijk. Zelf 
was ik er ook al mee bezig. Maar mocht het wer-
ken, hoeven we dus niet verder te zoek naar een 
klokkenmaker die voor een aangenaam bedrag 
onze klokjes kan reviseren.

En dan komen we vanzelf op een vooruitblik 
op de evenementen. 

Stilstaan bij de onderdelenvoorziening, dat is 
voor nu de melding dat de plastic lampenkappen 
in ons magazijn zijn aangekomen. Op de RVS 
strips is het nog wachten. Geen man overboord. 
De originele doen het ook. Voor de rest waren er 
nog geen plastic ringen voor onder de schroefbe-
vestiging van de buitenspiegels op de deur.

Wat betreft de site doe ik opnieuw een beroep 
op de bezoekers van evenementen om foto’s en 
een kort verslagje aan te leveren. Zo zouden de 
evenementen nog meer moeten gaan leven! Op 
voorhand ruchtbaarheid geven en leuk erover 
schrijven, dat inspireert en vergroot de opkomst, 

Van de voorzitter
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zo is wel gebleken. Hopelijk staat er iemand op 
om zich te ontfermen over de verslaglegging. 
Schroom niet. Er is ondersteuning.

En dan opnieuw een persoonlijke noot. Ik kon-
digde in mijn vorige ‘Van de voorzitter’ aan dat 
ik weer S-Mobiel zou zijn. De auto was bijna af. 
Enkel nog het interieur erin en de strips op de 
motorkap en de voorspatborden. En toen begaf 
de motor het. Waarschijnlijk iets in de koppen, 
maar zeker is dat niet. De auto is verhuisd van de 
brug naar de showroom. Eerst wordt er nu een 
nieuwe motor gemaakt en zodra dat klaar is, dan 

komt er een motorwissel. Daarmee is van de eer-
der gereviseerde hoofdbestanddelen uit het mo-
torruim, blok en bak, nu helemaal niks meer 
over..... Voor de rest is het wel een erg knappe 
auto geworden. Het komt allemaal goed, maar ik 
moet nog even sparen. 

Zo dat was het weer. Ik wens je veel leesplezier 
en een fijn einde van het klassiekerseizoen!

Robin Visser
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Clublid Nico Schakel heeft met zijn vers geprepareerde SM geweldige tochten 
gereden, hieronder zijn relaas hiervan

Door Nico Schakel

Vorig jaar bij mijn maidenspeech in ons clubblad 
hebben jullie kunnen lezen hoe ik SM-adept ben 
geworden. Nu, een jaar later, is het enthousiasme 
bepaald niet minder...

Zomer 2014 ca. 10.000 km gereden en het plan 
geopperd om in de winter 2014/2015 de carros-
serie kaal te maken, alle roest te verwijderen, een 
beetje laswerk uit te voeren en dan opnieuw te 

laten spuiten. Echter iedereen die ik binnen de 
club sprak adviseerde mij toch eerst de techniek 
te doen. 

Omdat ik net 10.000 plezierige en probleemloze 
kilometers (in technische zin dan, de brandstof-
consumptie is een ander verhaal) er op had zitten 
kwam die ‘technische grote beurt’ wat onzinnig 
op mij over. Toen echter zelfs mijn ervaren spui-

Genieten met
een big SMile
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ter ‘ga eerst de techniek maar doen en kom dan 
maar terug’ zei had ik echt geen andere keus 
meer.

Zo gezegd, zo gedaan en heb ik afgelopen win-
ter motor en versnellingsbak gedemonteerd. Dit 
heb ik zelf gedaan met hulp van Bas, een collega 
en sleutelmaat. De motor naar Renard gebracht 
die hem tot het laatste moertje uit elkaar heeft 
gehaald. Renard heeft alles wat versleten was 
vervangen en de motor weer opnieuw opge-
bouwd. Er zitten overigens erg veel onderdelen 
in zo’n motor die ook nog allemaal slijten. Ver-
snellingsbak naar Harry Martens in Limmen voor 
een totaalrevisie.

Zelf met Bas de ‘boel’ weer in elkaar gezet en 
de SM naar Renard gebracht voor nieuwe injectie, 
ontsteking en elektronica. Was beetje een haast-
klus omdat ik mijn dagelijkse auto (een Audi A5) 
verkocht had, ik was de bijtelling zat, en de SM 
deze zomer daardoor nodig had voor dagelijks 
vervoer. De nieuwe auto, ik durf het bijna niet te 
zeggen, een Audi A3 E-Tron (half elektrisch!?) 
werd pas later dit jaar geleverd.

Op 13 mei was het zover. De SM kon worden 
opgehaald. Gelijk het weekeinde maar 1000 km 
gereden om gevoel met de auto te krijgen. En dat 
gevoel was en is okay. Een paar kleine puntjes 
maar verder top.

Rijdt goed, trekt goed en verbruikt minder, al 
haal ik de 1 op 10 niet.

Het weekend erop met Robin naar de interna-
tionale meeting in Vichy Frankrijk. Leuke hap-
pening en een aanradertje. Probleemloos 940 km 
heen en 900 km terug.

Terug hebben we een volle tank bewust hele-
maal leeg gereden om de maximale actieradius 
vast te stellen. Natuurlijk hadden we een reser-
vetankje met benzine in de kofferbak. We haalden 
net de 800 km niet, werd dus 771 KM, zie foto.

Hier zie je tevens dat onze maximale snelheid 
159 km/uur was en dat we vanaf Vichy, inclusief 
een lang stuk binnenweg, gemiddeld 113 km/uur 
haalden. En dat zeer comfortabel, airco gekoeld, 
in een auto die 43 jaar oud is. Die 800 km op één 
tank ga ik nog een keer halen. Overigens kregen 
we maar 84 liter in de compleet lege tank en niet 
de 90 liter die in het instructieboekje staat.

Weer een week later voor mijn werk een rondje 
Noord-Duitsland gemaakt. Veel bekijks en leuke 
reacties. Ik had er nog geen NL sticker opzitten 

en met de blauwe Nederlandse platen dachten ze 
steeds dat ik een Fransman was. Ik werd onder-
weg op parkeerplaatsen en bij mijn hotel in ge-
brekkig Frans/Duits benaderd. Het was voor de 
geïnteresseerde dan ook een opluchting dat ik 
gewoon Duits sprak. Natuurlijk ontstonden er 
gelijk discussies hoe (on)betrouwbaar zo’n Frans 
véhicle wel is. Bij het openen van de motorkap 
kwamen er gelijk oh ’s  en ah ’s (is in het Duits 
hetzelfde). Op mijn mededeling dat de Diva mijn 
dagelijks vervoer is werd ik met ongeloof aange-
keken.

In drie weken tijd dus 5000 km gereden en dat 
met de vakantie nog voor de boeg. Voor mijn 
eigen gemoedsrust eerst de Diva nog maar laten 
nakijken bij Renard. Was misschien niet nodig, 
toch maar gedaan. Nieuwe motorolie, nog wat 
afstellen en de pret kan weer beginnen.

Vrijdag 12 juni 2015 vroeg op, de vakantie gaat 
beginnen. In Lanca, Costa Brava Spanje, hebben 
we (Inge en ondergetekende) vanaf 13 juni een 
weekje een appartementje gehuurd. De overnach-
ting is in Clermont-Ferrand gepland. Bij Antwer-
pen file natuurlijk maar toch waren we redelijk 

Het valt mij sowieso op 
dat als je hard rijdt de 
olietemperatuur tegen het 
rode loopt.
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snel op de péage, net na Lille. Gelijk op de eerste 
parkeerplaats gestopt om het stuur aan Inge over 
te geven. Inge had nog nooit in de SM gereden. 
Aangezien we op vakantie waren en ik onderweg 
graag een wijntje of biertje nuttig leek mij dit wel 
een goed plan. Na wat extra uitleg over remmen 
en versnellingsbak gingen we verder. Inge had 
snel de smaak te pakken en de 130 km/uur limiet 
werd al snel overschreden. Hoe kan het ook an-
ders! Vlak voor Parijs even gewisseld. Op de 
Périférique natuurlijk file maar geen probleem 
met de Diva. Veel bekijks en aandacht voor ons! 
Ondanks het warme weer bleef de olietempera-
tuur nog ruim buiten de rode zone. Wel werd het 
koelwater lekker warm.

Het valt mij sowieso op dat als je hard rijdt de 
olietemperatuur tegen het rode loopt, de water-
temperatuur laag staat en als je in de file staat het 
omgekeerde gebeurt.

Een spannend onderdeel van de reis was het 
passeren van de tolpoortjes van de péage. Ik heb 
een transponder van Franse tolwegen gekocht en 
op de voorruit zitten. Sommige poortjes gaan snel 
open maar er zijn er ook die lekker traag zijn wat 
de spanning in de auto deed oplopen.

Na Parijs lekker doorgejakkerd naar Clermont-
Ferrand. Hotelletje midden in het centrum met 
een keurige garage voor de Diva. 

13 juni om 9 uur vertrokken richting Spanje. 
Bezoek aan de brug van Milo wat indrukwekkend 
was. Inge heeft weer een groot stuk gereden en 
krijgt de smaak goed te pakken. Kan ook niet 
anders natuurlijk.

Op de Spaans-Franse grens even een fotosessie 
gemaakt van de (twee?) Diva’s. Om 14.00 uur 
keurig in Lanca gearriveerd. Onze Diva begint 
steeds meer respect af te dwingen! Sinds Ameron-
gen hebben we 1442 km afgelegd.

Een weekje Costa Brava is ons goed bevallen, 
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veel gewandeld en gezien. Beide kan je daar goed 
doen. Veel zon maar ook veel wind.

Onder andere het Dali-museum in Figueres 
bezocht, wat een aanrader is. Ook Gerona beke-
ken, tevens een aanrader, en de plaatsjes Castelló 
d’Empúries en Cadaqués aangedaan. In de laatste 
heeft Dali lang gewerkt. Ook Roses bezocht maar 
dit is een echte vakantiebadplaats, niet iets voor 
ons. Overal had onze Diva veel aandacht. Altijd 
positief! Helaas heb ik daar weinig foto’s van 
gemaakt volgende reis doe ik dat beter. 

Het is zaterdag 20 juni, de vakantie zit erop. We 

willen in één ruk terug naar Amerongen. Om 5.00 
uur opgestaan en 5.50 uur weggereden, vroeger 
weg was een beetje moeilijk in verband met het 
duister. De verlichting van mijn SM stelt niet veel 
voor. Vandaar. Na de zomer ga ik hier wat aan 
doen.

Ons voornemen om in één keer door te rijden 
pakt goed uit. Op een file bij Lyon na is het verkeer 
rustig op zaterdag. De Diva gedraagt zich weer 
formidabel en zo langzamerhand krijgt zij alle 
vertrouwen van ons. Na 1432 km en regelmatig 
gewisseld te hebben van bestuurder zijn we om 
19.20 uur weer veilig en voldaan in Amerongen 
aangekomen.

Inmiddels voor het werk weer een rondje Duits-
land gemaakt en staat de kilometerteller sinds 13 
mei bijna op 13.000 km.

Hierover peinzend kom ik tot de conclusie dat 
dit wel zeer bijzonder is en dat deze auto wel heel 
veel respect afdwingt. Voor ik de SM kocht heb 
ik in Porsches en BMW ’s van dezelfde leeftijd 
proefgereden. Mijn keuze viel uiteindelijk op de 
SM omdat deze voor mij het beste rijgedrag had.

Ik ben er van overtuigd dat bovenstaande erva-
ring in de eerder genoemde Duitse ‘bewierookte’ 
auto’s van dezelfde leeftijd nooit was gelukt. Na 
de volgende prestatie, die er ongetwijfeld komt, 
meld ik me weer.
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Op 18 april heeft de eerste echte Citroën SM-club brugdag plaatsgevonden bij Renard Automobiles in 
Beneden-Leeuwen. Het was een mooie dag met een erg goede opkomst. De staat van de auto’s is kennelijk 
goed. Van de bruggen is niet zoveel gebruik gemaakt. Er was dus alle gelegenheid om lekker slap te lullen en 
onder de motorkappen te loeren. Heel leuk was ook het bijprogramma, de lezing van Jeroen Bosma over de 
throttle bodies, luister bijgezet door wat motormuziek door trompet van Alfieri. Bedankt Nard, Pien, Willem, 
Siree en Jeroen voor het mogelijk maken van deze dag!

Eerste Echte Brugdag
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Zoals het klokje in de SM tikt…

Mijn klokje had ook kuren en was wel eens gere-
pareerd door de garage, maar zonder blijvend 

effect. Jammer, want ik geniet ervan als alles het 
netjes doet. Maar wie kan zo’n klokje nou goed 
repareren? La vie de l’auto, het onvolprezen 
Franse weekblad voor de klassiekerliefhebber, 
bood uitkomst. In maart dit jaar las ik een artikel 
over een beurs in Bretagne. Op één van de foto’s 
stond een standhouder afgebeeld met als bij-

schrift: ‘Horlogier de métier, Eugène Totivy s’est 
fait une spécialité dans la remise en état de comp-
teurs et de compte-tours automobiles à travers 
son entreprise Tic-Tac Tacot’. Daar wilde ik meer 
van weten. Ik kon geen website vinden, maar wel 
een paar zeer positieve recensies op klassiekerfo-
rums. Genoeg reden om Totivy op te bellen voor 
meer informatie. Zijn nummer vond ik op inter-
net. Hij heeft een winkel in het Bretonse plaatsje 
Malestroit. Het bleek geen probleem, want hij was 
goed bekend met de klokjes uit de SM: ‘Ik reviseer 
die ook voor de Franse SM-club!’. Ik wist genoeg 
en stuurde mijn klokje naar Tic-Tac Tacot. Een 
week of zes later kreeg ik hem terug. De kosten 
waren zeer schappelijk: nog geen honderd euro, 
inclusief verzendkosten. Intussen is mijn klokje 
weer gemonteerd en de conclusie is dat Eugène 
Totivy zijn vak verstaat. Het klokje loopt voortref-
felijk. Dat lijkt me goed nieuws voor alle SM-
bezitters. Dankzij Tic-Tac Tacot kunnen we nu 
zeggen: zoals het klokje in de SM tikt, tikt het 
nergens.

Het zal voor veel SM-rijders een 
bekend probleem zijn: het Jaeger-
klokje blijft geregeld stilstaan of doet 
het helemaal niet meer

Door Marco van der Noordaa
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Sinds maart 2014 ben ik met veel plezier lid van 
de Nederlandse Citroën SM club. Mijn eerste 
bijgewoonde activiteit was de Internationale Ci-
troën Meeting in Zweden. Er waren ca. 65 SM’s 
uit heel Europa, er hing een leuke sfeer en er was 
een goed programma. Het beviel mij zo goed dat 
ik verbaasd was te horen dat onze club niet het 
voornemen had de meeting van 2016 in Neder-
land te organiseren. Op mijn aanbod om die or-
ganisatie op mij te nemen reageerde Robin posi-
tief en zal ik mijn best doen om dit zo goed mo-
gelijk te doen, waar ik voor ga natuurlijk.

Na veel internetten, rondrijden, met clubleden 
praten, Vichy 2015 bezoeken en oude Subliems 
lezen begint het programma al behoorlijk vorm 
te krijgen. Het is de bedoeling dat er ook per 
evenement deelgenomen kan worden zonder het 
hele weekeinde aanwezig te hoeven zijn.

Op vrijdagavond staat een barbecue op het 
programma. Het lijkt mij leuk dat er dan veel 
clubleden aanwezig zijn. Aanhang en kinderen 
zijn ook welkom. Je bent bij dezen dus uitgeno-
digd en zet 31 mei 2016 vast in je agenda.

Het programma ziet er als volgt uit:

13 mei:
• 15u – 18u: ontvangst op Woudschoten Hotel 
& Conferentiecentrum te Zeist. Op een mooie 
parkeerplaats staan al onze diva’s keurig naast 
elkaar

• 19u: barbecue met de Nederlandse Citroën 
SM Club. Welkom en briefing voor de zaterdag

14 mei:
• 9u: verzamelen voor vertrek naar Rotterdam
• 10u: start rondleiding met gids bij de nieuwe 
Markthal van Rotterdam
• 11:30u: met watertaxi’s naar hotel New York
• 12u: lunch in hotel New York
• 14u: wandeling naar en bezichtiging van de 
SS Rotterdam
• 16u: consumptie
• 16:30u: terug naar Woudschoten Hotel
• 19u: Buffet in Woudschoten Hotel en briefing 
voor de zondag

15 mei:
• 10u: verzamelen voor tourrit. De Veluwe en 
Flevopolders staan op het programma. Tevens 
lunch en klassementsproeven op RDW circuit 
Lelystad
• 17u: terug in Woudschoten Hotel
• 19u: galadiner in Woudschoten Hotel

16 mei, voor de liefhebber:
• 10u: bezoek militair museum Soesterberg
• 14u: afscheidslunch Woudschoten Hotel

In de volgende SublieM volgt meer informatie.
Als je vragen en/of opmerkingen hebt stel ze 

gerust: nicoschakel@technologytrading.nl

Internationale
Citroën SM Meeting 2016
in Nederland

In 2016 vindt er weer een Internationale Citroën SM Meeting plaats. Clublid Nico 
Schakel heeft de organisatie hiervan op zich genomen

Door Nico Schakel
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Veenweg 60
7336 AG  Apeldoorn

telefoon: 055 - 542 18 07
www.minkehilgenberg.nl
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Wat vorig jaar als een uitdaging begon, het orga-
niseren van een toertocht voor de Citroen SM club 
ter aankleding van de jaarlijkse BBQ, lijkt nu al 
een soort van traditie te worden.

Na afloop was iedereen het er over eens dat het 
niet een eenmalig evenement moest blijven en dus 
togen we ook dit jaar weer aan het werk.

Tijdens de jaarvergadering eerder dit jaar was 
het idee geopperd om een keer een bezoek te 
brengen aan de Bataviawerf in Lelystad.

Dat idee stond ons wel aan en na een eerste 
verkenningstocht van de rit was het al snel beslist. 
De enthousiaste gids gaf ons zowat gelijk een 
gratis rondleiding over het terrein en beval de 
naastgelegen taverne aan voor de BBQ. Ook hier 

werd royaal meegedacht door de vriendelijke 
medewerkers. Een BBQ die iets afweek van de 
standaard opties was helemaal geen probleem.

Zo gezegd zo gedaan.
Bert Loman, de eigenaar van het startpunt van 

de rit, kenden Luco en Wouter al wat jaartjes en 
hij was gelijk te porren voor het idee om in zijn 
Verborgen Tuinen in Voorst de clubleden een 
warm welkom te heten met koffie, thee en een 
Gelderse lekkernij.

Zo moest de rit aansprekend worden voor zowel 
natuur- als techniekfans.

De tuinen zijn in feite een uit de hand gelopen 
hobby van een creatieveling met groene vingers. 
De tuin is ongeveer 1500 m2 groot en is opgedeeld 

Op 27 juni jl. hebben clubleden Wouter, Luco en Rob weer een prachtige rondrit 
georganiseerd met een zeer gevarieerd programma

Door Luco Fokkert

Batavia
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in een aantal kleinere tuinen. Er zijn veel leuke 
hoekjes en doorkijkjes gecreëerd. De kleine gale-
rietjes bieden ruimte aan de kunstobjecten van 
Bert en andere kunstenaars. Na 15 jaar vindt Bert 
het echter wel welletjes en op 6 september dit jaar 
opent Bert voor de laatste keer de poorten van 
zijn verborgen juweel.

Bij de eerste BBQ rit vorig jaar was spontaan een 
picknick onderweg ontstaan op het sluiscomplex 
bij IJmuiden. 

Dat vonden we alle drie zo leuk dat we besloten 
om dit deze keer wat uitgebreider aan te pakken, 
inclusief buffettafel en hapjes en drankjes.

Op de route werd naarstig naar een geschikte 
plek gezocht, niet te ver van de werf maar ook 
weer niet te dichtbij. 

Dat bleek niet heel gemakkelijk, maar uiteinde-
lijk vonden we een ruime parkeerplek aan de rand 
van een natuurgebied het Laserbos, niet ver van 

Lelystad Airport. Ook een leuk uitje voor de hele 
familie trouwens.

We hebben de rit uiteindelijk drie keer in het 
echt gereden en ontelbare keren op Google Earth.

Op het laatst moest er een kleine wijziging wor-
den aangebracht omdat een bruggetje in de route 
te zeer had geleden onder het zomerse noodweer. 
Geen nood, de route werd verlegd en nu voerde 
zij langs een extra buitenplaats: kasteel Staverden.  
De huidige buitenplaats is in 1907 gebouwd en 
daarmee niet zo oud als het kasteel Ter Horst waar 
de route eerder langs voerde in Loenen. Er was 
echter al een kasteel in Staverden in de dertiende 
eeuw. En naar later bleek koestereden een paar 
clubleden warme herinneringen aan dit fraaie 
witte buiten.

De dag begon met een spatje regen, maar de 
weergoden waren de diva’s (en hun berijders) 
gunstig gezind. Het werd een prachtige dag. En 
niet alleen wat betreft het weer.

De tuinen vielen bij velen in de smaak en het 
gezelschap moest onder lichte dwang naar de 
wagens gedirigeerd worden. Doch niet nadat 
Robin Visser de leden had welkomgeheten en Bert 
en Luco een korte inleiding hadden gegeven op 
de tuinen en het verdere verloop van de dag.

Tot onze verbazing waren we nog maar net klaar 
met het opzetten van de picknickplek en zaten we 
net te nippen aan ons eerste glas witte wijn toen 
de eerste SM’s al arriveerden. Hadden ze de 
route wel gevolgd of was er iets misgelopen en 
hadden ze de kortste weg naar Lelystad in de 
TomTom ingetoetst?

We waren ongerust om niets. Iedereen had de 
route gevolgd. Men had lekker kunnen doorrij-
den. Gewoon weinig verkeerslichten.

De picknick bood een mooie gelegenheid om 

De weergoden waren de 
diva’s en hun berijders 
gunstig gezind.
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verder te kletsen en wat te drinken natuurlijk. 
Maar bleek ook wat mooie plaatjes op te leveren 
van de wagens. Wat een kleurenpracht! Vincent 
Weggemans heeft heel fraaie foto’s op de Citroen 

SM Facebookpagina geplaatst.
De bedoeling om gezamenlijk van de picknick-

plaats naar de speciaal voor ons gereserveerde 
parkeerplaats tegenover de entree van de Batavi-
awerf te rijden bleek iets te hoog gegrepen. Er 
waren gewoon te veel deelnemers! Uiteindelijk is 
het toch iedereen gelukt om de werf te vinden. 
Een vriendelijke medewerkster van de werf wees 
ons de juiste plek om de diva’s te parkeren waar-
na twee groepen voor de rondleiding op de Ba-
tavia werden gevormd. We denken toch weer wat 
opgestoken te hebben van de enthousiaste gidsen 
over de bouw en de exploitatie van de VOC-
schepen.

Tijd voor de BBQ. De kok kon gelukkig buiten 
op het zonovergoten terras aan de slag. De per-
fecte afsluiting van een geslaagde dag.
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Tijdens de laatste technische meeting heb ik aan-
gegeven dat je om het contactslot te ontlasten 
extra relais kunt plaatsen voor de voornaamste 
gebruikers. Dat heeft twee voordelen. De eerste 
is dat je het contactslot ontlast omdat de grotere 
stromen via het relais lopen en niet meer via het 
contactslot. Hierdoor verleng je de levensduur 
van de contacten in het contactslot. Ten tweede 
heb je minder spanningsval wat er voor zorgt dat 
de verbruikers beter werken, met name het star-
trelais op de startmotor kan dat goed gebruiken. 

Door het contactslot worden de volgende ge-
bruikers aangestuurd:
1. De startmotor en met een extra draad het relais 
van de benzinepomp bij alle modellen en de in-
jectie bij een I.E.; 
2. De instrumenten van het dashboard en het 
relais dat de ventilatie en de raammotoren van 
stroom voorziet (via zekering 2);
3. De bobines en de spanningsregelaar;
4. De knipperlichten, binnenverlichting, achter-
uitrijlampen, achterruitverwarming en het ver-
klikkerlichtje van de handrem 
(via zekering 1);

De grootste verbruikers zijn 
de ontsteking en de startmo-
tor, daar is de noodzaak om 
extra relais te monteren het 
grootst. Een bijkomend voor-
deel is dat je extra zekeringen 
kunt plaatsen, want deze cir-
cuits zijn in een SM ongeze-
kerd. Dat was vroeger ge-
woon, want men vond het 
belangrijk dat deze circuits 
niet uitvielen als er een storing 
in een zekering was. Zekerin-
gen zijn tegenwoordig veel 

betrouwbaarder dus dat argument telt niet meer. 
De gemakkelijkste manier om extra relais te 

plaatsen is door de originele stroomdraad te ge-
bruiken om het relais aan te sturen en de stroom 
via een extra gezekerde draad vanaf de accu te 
halen. 

Hoe je dat in de praktijk doet mag je zelf weten; 
met vaste zekeringen of met zwevende zekerin-
gen, stroom kun je halen direct vanaf de accu 
(rechts in de auto) of van het verdeelblok (links 
in de auto). Maak het wel netjes, en hou er een 
zelfgemaakt schema van bij, anders ben je het over 
een jaar weer vergeten en zoek je je rot als er ooit 
een probleem optreedt, of je garagebedrijf begrijpt 
het niet. 

Startmotor: zoek de draad naar de startmotor 
op. Dat is de dikke draad, en daar zit vanaf de 
startmotor een dunnere draad bij. Deze heeft vlak 
bij de langsligger rechtsvoor een rode stekkerver-
binding met ronde stekkers, die maak je los en 
‘verleng’ je volgens schema. Je kunt het relais 
dicht bij de traverse plaatsen of vooraan, aan jou 

Op elektrisch gebied is er veel te verbeteren aan de SM. In eerdere edities van 
SublieM is het aanbrengen van relais voor de verlichting al besproken. Technisch 
bestuurslid Peter Derks bespreekt in dit artikel hoe je deze relais het beste kunt 
aanbrengen voor de startmotor en de ontsteking

Door Peter Derks

Startproblemen?
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de keuze. Hiervoor heb je een setje ronde stekkers 
van 4 mm nodig.
Bobines/ontsteking:

Ik pak altijd de ‘BOB’ draad die naar de span-
ningsregelaar gaat om het relais te sturen en leg 
dan draden aan naar de ‘BOB’ aansluiting van de 
spanningsregelaar en de twee bobines/ontsteking. 
Dat heeft als bijkomend voordeel dat je span-
ningsregelaar ook een nettere boordspanning ziet 
en daardoor niet gaat regelen bij extra spannings-
val in je bedrading (ik heb al eens een geval gezien 
waarbij de spanningsval zo groot was dat de 
boordspanning op meer dan 15 volt stond, en de 
eigenaar klaagde dat z’n H1’s zo vaak stuk gin-
gen).

Foto boven: Twee extra relais met ingebouwde zekering 
voor startmotor en ontsteking, op het voorspatbord. 
Foto links: Draden voor startmotor op langsligger 
rechtsvoor, met krimpkous eroverheen. 
Foto onder: Rode draad met “vrouwtje” van het con-
tactslot, draad naar startmotor al aangesloten.
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Christof Bäumer (47)
Ich wohne mit meiner Frau Nicole und unseren 
Kindern Felix (13) und Franka (10) in Bochum, 
das ist etwa 50 Kilometer östlich von Düsseldorf.
Ich habe Maschinenbau studiert und nach Tätig-

keiten im Bereich Automotive und Stahl 2003 
meine eigene Unternehmensberatung für Produk-
tionslogistik gegründet. Für meine Kunden bin 
ich weltweit tätig, gerne aber auch direkt ‘vor der 
Tür’. 

Im Februar 1989 habe ich meine erste D Special 
gekauft - ein Fahrzeug, das mich durch viel Ei-
genleistung und Elan die Jahre während meiner 
Zeit als Student begleitet hat. 1996 habe ich die D 
Special gegen eine DS 20 Pallas mit Halbautoma-
tik getauscht und dieses Fahrzeug grundlegend 
restaurieren lassen. Ich hatte nie ein zuverlässi-
geres Fahrzeug. 

Parallel dazu habe ich einige CX TRD’s, einen 
CX GTi Turbo 1 und ein paar XMs kennen gelernt 
– alle schöne Autos, die mich überall hingefahren 
haben. Auch ein 911er von 1977 hat sich ‘einge-
schlichen’. Mittlerweile habe ich mich aber von 
allen Oldies außer meinem SM wieder getrennt.

2005 kam dann- endlich – der SM dazu. Ein 3,0l 
mit Schaltgetriebe aus der Schweiz, der vom Vor-
besitzer in 2002/2003 bis in die letzte Schraube 

Deze keer een zeer uitgebreide editie, met een internationaal tintje. We beginnen 
met Christof Bäumer, de penningmeester van onze Duitse zusterclub. Met een 
uitgebreide Citroënhistorie, dat uitstapje naar Porsche vergeven we hem. Met 
Berend Thiemann hebben we er een enthousiaste sleutelaar bij. Die krijgt zijn SM 
wel weer in orde. Marco Brocken heeft de luxe dat hij in het theoretische geval van 
een defecte SM als reserve nog twee DS-en heeft staan, waaronder een Chapron-
cabrio. Het begin van het museum is er. Peter van den Berg sleutelt ook lekker zelf 
en is druk bezig met zijn SM uit Parma. Nog een sleutelaar: Bart Nijdam. Met niet 
alleen een SM met een schuifdak, maar ook een Traction. Tot slot Jeroen van 
Tongeren, één van de actiefste mensen op de Facebookpagina van onze club. 
Mannen, allemaal heel hartelijk welkom/herzlich wilkommen bij de club en 
hopelijk tot snel op een bijeenkomst

Door Marco van der Noordaa

Salut membres !
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zerlegt und mit vielen Neuteilen wieder aufge-
baut wurde. Seitdem bin ich ca. 60.000 km gefah-
ren, einige Dinge mussten in dieser Zeit natürlich 
ausgetauscht oder optimiert werden. Mit dem SM 
fahre ich überaus gerne privat, aber auch zu Kun-
denterminen, denn es ist kein Auto, das Neidef-
fekte erzeugt, sondern viel mehr ein ‘Eisbrecher’. 
Teilweise nehme ich an Rallyes teil, dafür habe 
ich den SM mit Stoppuhren und Tripmaster aus-
gestattet. Die Felgen sind eine Sonderanfertigung 
der Fa. Wolfrace, die der Schweizer Vorbesitzer 
1980 hat anfertigen lassen. Zusammen mit der 
Farbe ‘bleu sirene’ (eine ZX-Farbe aus den 90er 
Jahren) wirkt das Fahrzeug optisch sehr leicht 
damit (meine Meinung).

Besonders am SM? Die Kombination aus (da-
maliger) Hightech und einzigartigem Design 
zieht auch heute noch viele Menschen in ihren 
Bann.

Kleinigkeiten wie Putzen, Kerzen- oder Filter-
wechsel, Austausch von Bremsbelägen, Hydrau-
likkugeln oder Rädern kann ich selber erledigen, 
wichtige Dinge lasse ich jedoch bei der Werkstatt 
meines Vertrauens in Kaarst machen.

Regelmäßig helfe ich bei der TechnoClassica in 
Essen, war allerdings auch schon häufig auf den 
Internationalen Treffen (in der Schweiz, F, NL 
und in Köln). Anfang Oktober findet ein Treffen 

am Bodensee statt, an dem wir wieder mit der 
ganzen Familie teilnehmen werden.

Seit 2007 unterstütze ich den Deutschen SM-
Club als Kassenwart (penningmeester). Auf ver-
schiedenen internationalen Treffen habe ich auch 
den aktuellen Vorstand um Robin herum kennen 
und schätzen gelernt.

Berend Thiemann (34)
Ik woon samen met Marieke in Aalsmeer en ben 
tactisch inkoper bij Voestalpine Railpro.
Behalve mijn SM heb ik een 2CV die mijn vader 
en ik compleet gerestaureerd hebben. Dit is een 
vrij snelle Eend met als basis een Ami Super chas-
sis en een 1300cc, 4 cilinder boxermotor uit een 
GS. Daarnaast heb ik een CX 22TRS uit 1985 waar 
ik in de zomer dagelijks mee rij.

Mijn SM is een origineel Nederlandse injectie. 
De kleur is Gris Nacré en ze heeft een zwart leren 
interieur. De auto is al sinds 1990 in de familie en 
ik heb haar een paar jaar geleden over kunnen 
nemen. Ze heeft echter wel twintig jaar stilge-
staan. Er is inmiddels op technisch gebied veel 
gebeurd en er is zelfs al een proefrit gemaakt! 
Tijdens deze proefrit heeft ze echter divagedrag 
vertoond met minder fijne gevolgen. Een inlaat-
klep is bij lage snelheid gebroken en daarbij is 



motorschade ontstaan. Bij nadere inspectie van 
de schade is besloten het blok volledig te demon-
teren en weer op te bouwen met nieuwe onder-
delen. Ik hoop dit jaar nog wel een paar ritjes te 
kunnen maken met mijn SM!

Het bijzondere design van zowel in- als exteri-
eur gecombineerd met de Maseratimotor en de 
hydropneumatische vering maken het voor mij 
de ultieme Citroën.

Ik sleutel zoveel mogelijk zelf. Ik vind het leuk 
en interessant om de SM goed te leren kennen.

Of ik naar bijeenkomsten van de club ga komen? 
Zeker! Ik ben al bij de rit op de Veluwe en de 
barbecue geweest.

Marco Brocken (55)
Ik woon samen met Kitty Kamerbeek in Loos-
drecht, op een woonark direct aan de plas en heb 
twee zonen. Freek is 20 en studeert bedrijfskunde 
in Utrecht. Vincent, 18 jaar, volgt een opleiding 

voor cameraman in 
Amsterdam.

Ik ben in het voorjaar 
gestopt met mijn ope-
rationele taken bij 
Evodos. Nu heb ik een 
vastgoedproject  in 
Duitsland en ben in de 
opstartfase van een 
nieuwe onderneming 
op het gebied van het 

schoonhouden van het onderwaterschip van ple-
ziervaartuigen.

Qua Citroëns begon het in mijn studententijd 
met een GS 1220. Fantastische auto, behalve dat 
de draagarm linksachter afbrak. Vervolgens een 
2CV4 die op de snelweg in brand vloog. Dit alles 
mocht de pret niet drukken want voor eigenzin-
nigheid wijkt niets. Dus volgden twee BX-en, twee 

XMs en een C6. Met wat vreemdgaan tussendoor. 
Echt leuk werd het pas met mijn eerste DS begin 
van deze eeuw. Die heb ik niet meer, maar nog 
wel een DS21H Pallas uit 1967, tweede neus, en 
een DS21H Chapron cabriolet uit 1968, derde 
neus. 

Op één van de uitjes met de ‘Chapron club’, 
jawel ook elk jaar met Pinksteren, wist onze zui-
derbuur Eddy Muyldermans mij te overtuigen 
dat de SM een betrouwbare auto was. Aangezien 
ik de man hoog heb zitten, heb ik hem op zijn 
woord geloofd en subiet mijn SM aangeschaft. 
Deze had ik al wat jaren in het vizier in Machilly, 
Frankrijk, bij de garage van Pierre Broisin. De 
carrosserie was knalhard en de details in orde. 
Maar de motor zat vast. Dat is precies wat ik no-
dig had want dan kon Garage Renard hem revi-
seren. 

Ik heb besloten de SM als dagelijkse auto te 
rijden en de technische renovatie daarop aange-
past. Dus met modern motormanagementsysteem 
en op LPG. En net even eerder klaar dan onze 
voorzitter.

De technische restauratie is voltooid. Op de 
planning staan nog het interieur en het terugbren-
gen van de CX buitenspiegels naar originele. En 
wellicht een keer de kleur lak origineel maken. 
Kortom nog veel pret.
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Ik vind heel bijzonder aan de SM dat iedereen 
hem de Cruijff auto noemt. Oftewel een gigantisch 
goede marketingzet van Citroën indertijd. Maar 
voor ik hem aanschafte ging ik voor de onge-
kende complexiteit als je Frans en Italiaans mixt 
gecombineerd met een zeer markante shadowline. 
En nu ik de diva rijd geniet ik van de fraaie snel-
heden en het kenmerkende geluid.

Ik sleutel niet zelf, maar ben wel van plan om 
naar bijeenkomsten van de club te komen. Ove-
rigens weet ik nog een keiharde SM coque te koop. 
Wie geïnteresseerd is belt me maar: 06-2234 8661.

Peter van den Berg (45)
Ik woon in Noordwijk, samen met mijn vrouw en 
drie kinderen: twee dochters van 9 en 7 en een 
zoon van 5. Die inmiddels mijn SM al geclaimd 
heeft voor als hij zelf kan rijden.

Bij mij is de passie door mijn broer ontstaan. Als 
we vroeger op zondagmiddag ‘een eindje om 
gingen’ met mijn ouders kwamen we zo heel af 
en toe wel eens een SM tegen. Mijn broer 
schreeuwde dan in de auto: ‘Kijk pap, daar gaat 

een SM!’ Ik keek dan en vond dat de SM iets had 
wat mijn aandacht bleef trekken. Iets mysterieus. 
Vanaf dat moment is de SM altijd mijn aandacht 
blijven trekken. En ik beloofde mijzelf dat ik er 
één zou kopen wanneer ik de centjes zou hebben. 
En zo geschiedde. 

Ik kocht mijn SM in 1997. Ik was toen 27 jaar en 
vrijgezel. Een Italiaans model met carburateurs 

die ik destijds zelf nog moest invoeren. Deze SM 
uit Parma had 11 jaar binnen gestaan en was net-
jes weggezet. Het mooie was dat ik dus de ge-
schiedenis van de auto terug kon rekenen tot 1986. 
En een Maserati die gereden heeft in Italië: dat is 
wel oké. 

Ik ben de auto gaan opknappen voor zover ik 
dat zelf kon. De andere dingen zoals de elektro-
nische ontsteking heb ik door Wim van der Laan 
laten uitvoeren. Wij hebben met wat vrienden in 
die tijd een soort van oldtimerclubje gehad met 
wie we zo af en toe wat gingen rijden.

Na drie jaar redelijk intensief met de SM bezig 
geweest te zijn kreeg ik verkering en werd het 
allemaal iets anders. Ik startte mijn eigen be-
drijfje: het verhuren van bloembakken/stedelijke 
beplanting aan gemeenten en openbare instel-
lingen in Duitsland. Vanaf deze tijd is er veel 
veranderd.

Om kort te zijn: de SM raakte dus spijtig genoeg 
een beetje in de vergetelheid tot afgelopen winter. 
Steeds meer mensen zeiden mij: ‘Joh, knap die 
SM toch eens op, dit is toch zonde!’ Het vuurtje 
begon weer langzaam aan te wakkeren en nu staat 
de SM op een vierkoloms brug in mijn schuur en 
de motorrevisie gaat vanaf november dit jaar 
plaatsvinden. De rest wil ik in de aankomende 
jaren gaan uitvoeren, deels zelf en deels door de 
profs. Ik kan dus voorlopig niet met de SM bij de 
meetings aanwezig zijn maar zodra het kan ben 
ik erbij en anders met een andere auto. Ik zou 
zeggen: tot dan!



Ik vind zelf sleutelen het leukste en ook de 
meeste voldoening geven. Ik ben van het type: 
door te proberen kom je ergens, maar ook vind 
ik risico-inschatting of ik iets al dan niet tot een 
goed einde breng heel belangrijk. Comfort, maar 
vooral veiligheid is immers gebaat bij het laten 
uitvoeren van reparaties door een garage die toch 
beter gereedschap heeft en de trucs beheerst om 
ergens echt goed bij te komen. Zoals je leest: een 
mix van zelf doen en garage. Ook werk ik aan de 
auto onder begeleiding van de garage.

Ik hoop bij de club verbondenheid te vinden 
waarbij respect voor elkaar in technische (on)
kunde of vaardigheden aanwezig is. Voorts een 
informatieplatform, zoals bijvoorbeeld het prach-
tige item op de site over de dashboardverlichting. 
Ik hoop de techniek te leren doorgronden van 
deze prachtige machine die het verdient om ge-
restaureerd en bewaard te worden. Uiteraard 
vind ik ook de gezelligheid, dus het en route gaan 
met de diva’s belangrijk. 

Wat de club van mij kan verwachten? Ik wil me 
eerst oriënteren, maar dat jullie me gaan zien op 
bijeenkomsten zit er echt wel in.

Jeroen van Tongeren (38)
Ik woon in Arnhem, samen met mijn vrouw Ri-
anne en een Labrador van 11 maanden. Van be-
roep ben ik autotechnicus.

Door mijn vader ben ik aangestoken met het 
Citroënvirus. Mijn eerste auto was in 1995 hier-
door logischerwijs een Citroën en wel een 2CV. 
Deze 2CV heb ik nu nog steeds maar komt in 
aanmerking voor totale restauratie. Verder heb ik 
nog een XM V6 Exclusive gehad van 1990, een 
Saxo 16V van 2002 en een DS3 THP van 2010. 

Bart Nijdam (57)
Ik woon in Hoorn, Noord-Holland, ben getrouwd 
en we hebben twee zonen, allebei studerend. De 
één in Rotterdam, de andere in Groningen (over 
kilometers maken gesproken...). Van beroep ben 
ik  werkvoorbereider bij een civieltechnische aan-
nemingsmaatschappij.

Mijn eerste kennismaking met Citroën kwam 
door mijn oudere broer die eerst een 2cv had uit 
1959 (?, ribbeltjeskap) en daarna een Ami. Hij 
repareerde beide wagens gewoon op straat. Een 
hele prestatie, gezien het feit dat dat midden in 
Amsterdam was. Ik hielp hem daarbij en waar-
schijnlijk heb ik het Citroënvirus toen al opgelo-
pen.

Ik ben sinds het jaar 2000 in het bezit van een 
prachtige Traction 
BL uit 1953 in de 
kleur Bleu nuit . 
Deze wagen heb ik 
in de avonduren, op 
de motor na en het 
spuitwerk, geheel 
zelf gerestaureerd. 
Sinds 2012 heb ik 
ook de SM i.e.: een 
heel mooie wagen 
in Brun scarabée. 
De techniek be-
schouw ik als een 
uitdaging en leer 
elke keer weer van 

haar complexiteit. Maar ook geniale ontwerp, 
constructie en realisatie van ideeën van destijds. 
Het is mooi in beide wagens soms dezelfde tech-
niekjes te zien. Bij de één heel basic, bij de andere 
heel verfijnd.

Wat ik zo bijzonder vind? De SM zoeft werkelijk 
over de weg, een zwevende sensatie. Het ontwerp, 
de constructie, het weggedrag. Haar tijd ver voor-
uit, nu eigenlijk nog steeds. De hydropneumatiek 
vind ik fantastisch. De Diravi werkt heel goed. Ik 
vind het volkomen terecht dat ze prachtig wordt 
gevonden. Toen en ook nu is ze een opvallende 
verschijning tussen de dagelijkse eenheidskoek-
blikken uit het verre oosten. Ze heeft natuurlijk 
ook haar mindere kanten. De nukken van een 
diva, jullie allemaal wel bekend.  Mijn voorbeeld? 
Hoge druk hydrauliekleiding gesprongen op de 
snelweg, in de file, in de stromende regen. 
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Momenteel rijd ik voor dagelijks gebruik helaas 
geen Citroën maar dat komt over enkele jaren wel 
weer goed. 

In 1974 kocht mijn opa een nieuwe DSuper5. Na 
het overlijden van mijn opa in 1983 is deze over-
gegaan naar mijn vader en na zijn overlijden in 
2002 is deze overgegaan naar mij. De DS is dus al 
41 jaar in de familie en daar ben ik best trots op. 

Maar als klein jongetje al was ik toch wel weg 
van de SM. In het dorp waar ik opgroeide was er 
zelfs iemand die er eentje had! Een grijze, precies 
zo één zoals die op de poster stond boven mijn 
bed met Johan Cruijff erbij. Tijdens meetings van 
de DS Club kwamen er ook nog geregeld SM’s 
totdat zij zelf een eigen club oprichtten. Ik vond 
het altijd bijzondere auto’s, misschien vooral 
omdat je ze zo weinig zag. Porsches en Ferrari’s 
konden me verder gestolen worden, maar een 
SM? Een aantal jaren geleden begon het toch 
steeds meer te kriebelen om er ook daadwerkelijk 
eentje te bezitten en vorig jaar ging ik er ook echt 
meer naar zoeken. Lekker makkelijk via internet 
natuurlijk en op Facebook komt er ook allerlei 
moois voorbij. Eind 2014 vernam ik dat de SM 
van Yuri Colman te koop stond bij Cyril Sars. In 
december een afspraak gemaakt om te gaan kijken 
en rijden. Ik was meteen verkocht, maar helaas 
waren er meer gegadigden. Ik was nummer twee 
op een lijstje van zes meen ik. Nummer één was 
zelfs een Amerikaan maar gelukkig voor mij ging 
dat niet door. En nu ben ik dan vanaf 17 januari 

2015 de gelukkige eigenaar van een ‘74er SM 3.0 
met handbak en ik heb er erg veel plezier van! 
Het is gewoon een droomauto. Ik sleutel er zelf 
aan, maar ga ook naar een garage.

Wellicht gaan jullie me zien op bijeenkomsten. 
Het ligt aan de locatie en wat er te doen is. Nog 
leuk om te weten is dat ik een actief Citroënver-
zamelaar ben. Voor mijn uitgebreide collectie 
miniaturen, folders, boeken etc. ga ik regelmatig 
naar diverse beurzen. Ook op Facebook ben ik 
erg actief met een aantal eigen Citroëngerela-
teerde pagina’s en een groep voor de folderver-
zamelaar.
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In de Ochtendshow was er een voorproefje. Nou, 
dat deed die Guus toch wel echt heel aardig. Ik belde 
Lieke die thuis de laatste loodjes aan Sophie aan 
het leggen was: ‘je moet nu de computer opstarten 
en zoeken naar Guus in The Royal Albert Hall’. Al 
doende gebeurde. De kaartjes waren in een mum 
van tijd uitverkocht, maar wij waren erbij! ‘Euh 
Lieke, wanneer is het eigenlijk?’ Het antwoord was: 
‘Op 24 mei, met Pinksteren’.... Shit, ik was er niet bij. 
Ik hoorde na afloop en zelfs al tijdens het concert 

dat het top was, waanzinnig zelfs. Top zonder mij. 
Ik zou naar het Internationale Evenement gaan... 

Het was nog even spannend, zouden we met een 
blauwe gaan of met een gouwe? Zoals was te zien 
op de brugdag, stonden Nico z’n auto en die van mij 
gebroederlijk op de brug. Eén ding stond al wel vast, 
Nico en ik zouden met z’n tweeën gaan. Wat betreft 
de auto beschikte het noodlot. Bij het afstellen van 
de airco begaf mijn motor het. We wisten al wel 
dat het geen topper was. De motor was niet goed 
gedaan. Zoveel was wel duidelijk toen die niet was 
af te stellen. De diagnose was dat de inlaatkleppen 
zouden lekken. Gelukkig maar aan één kant. Eén 
kop ging eraf en toen bleek dat er inderdaad twee 
kromme inlaatkleppen waren blijven zitten bij de 
‘revisie’. Daarbij hadden de cilinders geen zichtbaar 
hoonpatroon, maar in plaats daarvan sporen van 
een Scotch Brite-hoonklus. Waarschijnlijk waren bij 
de ‘revisie’ enkel de kleppen vervangen in plaats 
van een complete revisie met ook de zetels en de 
geleiders. Pang! en Rrrrrrr. Dat was het dan.... We 
gingen met Nico z’n auto.

Nico z’n auto was net klaar van de motorrevisie, 
nog niet ingelopen dus. Nico was er voorzichtig 
mee. Behoedzaam het gas erop met wisselende snel-
heden. Dan zou de motor het beste inlopen. Mijn 
reputatie was me vooruit gesneld. Steeds als ik even 
achter het stuur plaatsnam, ging dat vergezeld van 
de opmerking ‘niet te gek hè, anders neem ik het 
weer over’. Met geleend materieel rijd ik overigens 

Vichy en Ibis, van de stad en het 

onderkomen moesten we het niet hebben

Ergens in september vorig jaar hoorde ik Guus Meeuwis bij Edwin Evers. Guus en 
ik hebben een kleine geschiedenis met elkaar vanuit onze studententijd. Beetje 
zeiken over de voortgang van de studie en zo. Ik behoor niet tot de fans. Maar wat 
hij nou had bedacht vond ik wel aardig. Hij zou gaan optreden in de Royal Albert 
Hall met New Cool Collective

Door Robin Visser
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altijd minder hard. Het was een overbodig verzoek. 
Maar het wordt dus weer tijd voor mijn eigen SM, 
weer lekker het gas erop, niet scheuren en hard 
optrekken, maar gewoon doen waarvoor de auto is 
gemaakt, op hoge snelheid over de autobaan rijden.

We waren wat laat in Vichy. Het openingsdiner 
was net begonnen, in een eetzaal van het plaatselijke 
Ibis hotel, op sfeer gebracht met TL-balken. De zaal 
deed me denken aan de eetzaal van het Franse in-
ternaat waar ik ooit op heb gezeten. Niet voor niets 
kent de Franse taal geen equivalent voor het woord 
‘gezellig’..... We raakten eerst aan de praat met een 
stel Fransen en vervolgden het gesprek in de andere 
nog ‘gezelligere’ tweede zaal waarin we een Duits 
stel en onze landgenoten Jan Paul en Jeanet troffen. 
De man van het Duitse stel sprak me aan. We had-
den elkaar gezien tijdens de Duitse ALV. Ik had me 
niet bijster ‘bestuurswaardig’ uitgelaten over Vichy 
en het Ibis hotel in het bijzonder als pleisterplaats 
voor het Internationale Evenement. Met een grote 
glimlach herinnerde hij me hieraan. Mmmm, soms 
zou ik me wat meer voorzitterachtig moeten ge-
dragen.... Toch, ik ben van altijd eerlijk. Zo ook nu. 

Het was overigens niet enkel ongezelligheid troef. 
Met de mensen aan tafel was het juist heel leuk. Het 
gezamenlijke gesprek over de gezelligheidscapaci-
teiten van Ibis nam daarbij een centrale rol in. We 
hadden ook een paar heel leuke programmaonder-
delen. Wat eruit sprong was de lunch op zaterdag.  
Echt fantastisch, aan het meer annex roeibaan in de 
rivier. La Rotonde heette het restaurant. We zaten 
buiten in de zon op het terras aan het water. Glaasjes 
wijn erbij, niks meer aan doen. 

Toen er één keer een paar flessen geestesver-
ruimend vocht door de kelen was gegoten, trok ik 
de stoute schoenen aan om even met de Zwitserse 
delegatie te gaan kletsen. Hans, het meest actieve 
lid van de club, had zich al eens laten ontvallen 
dat zijn club een aardige duit op de bank heeft 
staan. Dat staat daar niks te doen. Wellicht dat in-
vesteren in onderdelen een plan zou zijn. Dat is bij 
mij nooit aan dovemansoren gericht. Ik rook mijn 
kans. Ik vertelde over knetterharde nokkenassen 
die stukken goedkoper zouden worden als die in 
een substantieel aantal zouden worden gemaakt. 
Daar was geld voor nodig. Ik vertelde dat wij nog 
wel wat op de bank hebben staan en dat het mis-

schien wat zou zijn om samen op te trekken, ook 
met onze Oosterburen. Hans antwoordde: ‘There 
is a problem’. Een clubgenoot van hem repliceerde 
‘Lösungen Hans, nur Lösungen’. En toen was er 
een gespreid bedje voor een gesprek. Het probleem 
was overigens enkel de kwaliteitscontrole. Dat heb-
ben we natuurlijk zo geregeld. Nader onderzoek 
en wellicht uitwerking van het idee volgt hopelijk.

De lunch was overigens vooraf gegaan door een 
rondleiding. We hadden een ontzettend ‘fijne’ gids, 
wat mij betreft de attractie van de rondleiding. 
Gilbert Bécaud heeft ooit zo’n gids bezongen. Onze 
gids heette alleen geen Nathalie. Ze sprak Engels 
zoals je dat kent van Allo, allo. Ze vertelde van alles 
en nog wat over de bronnen. Je zou denken dat het 
er maar één is, maar er zijn er meer en ze hebben al-
lemaal een eigen kraan in het plaatselijke bronhuis. 
Ze vertelde ook over de Tweede Wereldoorlog, geen 
ontkomen aan natuurlijk. Ik heb wat onthouden, 
geen idee of het van ‘Nathalie’ was, maar toch een 
aardig weetje. Vanwege de achtergrond als kuur-
oord beschikte Vichy over hotels. Hotels die leeg 
stonden en waar veel Duitsers konden worden 
onder gebracht. Dat zou een belangrijke reden zijn 
geweest om Vichy tot hoofdstad uit te roepen.

Ondanks dat het ‘Allo allo-Engels’ wel charmant 
klonk, vond ik onze ‘Nathalie’ overigens best moei-
lijk te verstaan. Maar ja, de rest van het gezelschap 
sprak geen Frans. Ze had nog een leuk verhaal dat 
ik wel verstond, over het plaatselijke casino. Eén van 
de vier prachtige gebouwen van Vichy is dat. Het 
verhaal was dat casino nu algemeen wordt gezien 
als gokhuis. Vroeger was het echter zo iets als een 
theater met voorstellingen van French cancan en dat 
soort dingen. Ik bedacht me dat dit waarschijnlijk 
wel het logische avondprogramma zou zijn. Een blik 
in het programmaboekje wees anders uit. 

Toen we één keer het verhaal over het casino had-
den aangehoord, besloten we er stilletjes tussenuit 
te knijpen. We hadden trek in koffie en het Allo 
allo- Engels begon te vermoeien. Een plekje waar 
koffie werd geschonken, hadden we snel gevonden.

Na de koffie hebben we een rondje door de stad 
gelopen, uitkijkend naar de bovenkanten van de 
gebouwen. Volgens onze ‘Nathalie’ zou daar veel 
moois te zien zijn. Deze verwende stedentripper 
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maakt er hier geen reclame voor. Frankrijk heeft 
heel veel meer te bieden.

Het rondje stad werd afgesloten met een tukkie 
in het hotel, zodat we weer fit zouden zijn voor de 
avond. Het liep anders bij mij. Het tukken beviel zo 
goed, dat ik om 6 uur de bus miste om naar het ‘re-
pas spectacle’ te gaan. Nico had een paar pogingen 
gedaan om me te bellen, maar mijn telefoon stond 
op stil. In plaats van een ‘repas spectacle’ werd het 
een ‘repas calme’. Ik ben een hapje gaan eten, aan 
het meer met tussen de wolken een ondergaand 
zonnetje, jasje aan. Het was fris. Toen ik diep in de 
nacht iedereen thuis hoorde komen, had ik geen 
spijt van het missen van de bus. Het schijnt nogal 
een stukje rijden te zijn geweest. Het ontbijt voor 
het dagprogramma op zondag was al vroeg. Tus-
sen de wat slaperige koppen, zat ik er lekker fris en 
fruitig bij, de verhalen aanhorend wat ik allemaal 
was misgelopen. 

Voor zondag stond er een bezoek en diner op 
het kasteel van Busset op het programma en een 
bezoekje aan Magnet, het eerste dorpje met stroom. 
Daar was in een boerenschuur een uitstalling van 
allerlij elektrische aparaten ingericht en ook van 

wat grotere machines. De schuur draagt de naam 
Electrodrome. Bewonderenswaardig dat een club 
vrijwilligers de moeite heeft genomen om stofzui-
gers mixers, platenspelers en meer van dat soort 
dingen een plek te geven en ze zo bewaart voor 
het nageslacht.

Bij het kasteel was het leuk. Het aloude onder-
de-motorkap-loeren was daar hoofdbestanddeel 
van het programma. Heerlijk. De bijzondere SM’s 
stonden naast elkaar opgelijnd. De beide SM’s Es-
pace waren er, de Mylord van Philippe Beugin, een 
Opéra, de replica van SM du Marroque van Dirk 
Walter en ‘last but not least’ zijn Ambassadeurs SM. 
De laatste, dat is de SM die speciaal werd gebouwd 
voor de Franse ambassadeur in Bonn, Jean Sauvag-
narque. Dirk Walter, de evenknie van Cyril en Nard 
in Bonn had de auto in deplorabele staat te koop 
gevonden bij hem in de buurt en heeft onmiddellijk 
toegeslagen. Na een restauratietraject van een paar 
jaar tussen de bedrijven door staat de auto er weer 
keurig bij. De meeste originele gadgets, waaronder 
televisie (!), heeft ie weten te vinden met behulp van 
het www en zitten op de auto.

Na het onder-de-motorkap-loeren stond een diner 
in het kasteel op het programma. In twee zalen, de 
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Fransen bij elkaar in de ene en de rest bij elkaar in 
de andere zaal. Hoezo Europese integratie. Het di-
ner was prima, zeker gezien het aantal monden dat 
moest worden gevoed. Beetje eten, beetje drinken, 
beetje kletsen, niks om over naar huis te schrijven. 
Na het diner hebben we nog een beetje gekletst bij 
de auto’s. Daarna rap weer op huus an, ons met 
een siësta voorbereiden op het volgende diner, het 
slotdiner. Daarvoor moesten we fit zijn. Nico had 
bedacht dat we daar met een duo presentatie zou-
den gaan vertellen wat de goegemeente een jaar 
later zo ongeveer te wachten zou staan. Ik moest 
bovendien optreden voor het gebruikelijke ‘dank 
je wel’ aan de organisatie. Er moest ook nog een 
cadeautje worden gekocht. Reden al met al dus om 
op tijd terug te zijn in Vichy.

De bedoeling van het slotdiner is dat je er een 
beetje gekleed bijloopt. Vorig jaar wist Nico dat 
niet en had gewoon een gekleed truitje aan. Ik liep 
met smoking. Toen viel het een beetje op tussen alle 
stropdassen en strikjes, dit jaar niet. De eetzaal, ty-
pisch Frans op sfeer gebracht met TL-balken, had de 
meeste mensen kennelijk niet kunnen inspireren om 
‘ns het onderste uit de kledingkast te halen. Dit jaar 
hadden Nico en ik de kleding afgestemd, alletwee 
met smoking. We waren zwaar overdressed. Geen 
punt. Ik ben voor dit soort gelegenheden gesteld 
op enige etiquette, ongeacht de omgeving. Met z’n 
tweeën als enige twee mannen gekleed zoals het 

heurt, het voelde een beetje als Sjors en Sjimmie en 
de rebellenclub, maar dan net anders. We zaten aan 
tafel met Sonja en haar gezin. Sonja is de voorzit-
ter van de Duitse club. Zij liep er ook gekleed bij 
in een jurk, een beetje een sprookjesjurk, wat roze 
van kleur. Dit jaar was er een onderbreking tijdens 
het diner. Documentairemakers Dirk en Davied 
hadden bedacht dat het een mooie gelegenheid was 
wat interviews af te nemen. Bij het kasteel was ik al 
aangesproken of ik zo vriendelijk wilde zijn mezelf 
aan een interview voor de camera te onderwerpen. 
En zo gebeurde. 

De gebruikelijke onderbreking is de bedankronde 
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aan de organisatie. Collega Pierre Fraleux stond 
‘t allemaal in ontvangst te nemen, uitgebreid in 
Allo allo Engels te beantwoorden en uit te wei-
den. Toen hij dacht dat het gedaan was, wees zijn 
vrouw Geneviève er fijntjes op dat ik nog niet aan 
bod was geweest. ‘Ahhhh, j’alais l’oublier le grand’ 
duidend op mijn wat langere gestalte dan die van 
hem. De organisatie had bij Alain Duchat gelegen. 
Die zat ernaast aan tafel toe te kijken hoe Pierre 
met microfoon in de hand podium nam. Ik had dit 
zien aankomen en vond daar ook wat van. Pierre 

mocht van mij met de microfoon in de hand blijven 
staan. Ik deed het liever zonder. Dat trekt beter de 
aandacht. Heerlijk die ervaring als roeicoach. Ik 
stemde even af met de zaal af of ik achterin ook 
was te verstaan en na de brede bevestiging nam ik 
podium. Pierre kreeg van mij een preek over samen-
werken in onderdelenvoorziening. Ik stond met een 
cadeautje in de hand, een magnumfles rood ergens 
uit de Rhônevallei. Pierre kreeg van mij het symbool 
van de samenwerking tussen de Duitse club en de 
Nederlandse, een antennegeleider. De fles was voor 
Alain. Ik kon er het verhaal bij vertellen dat het uit 

de streek komt waar ik als jongetje naar school ben 
gegaan, in een poging een persoonlijk tintje te geven 
aan het om de hoek gekochte cadeau. Het spreken 
in twee talen zonder microfoon was in goede aarde 
gevallen. Het grootste applaus van alle sprekers was 
mijn deel. Een beetje trots was ik wel. 

Aansluitend aan de dankbetuiging schoof Nico 
aan op het podium voor de duopresentatie. Ook 
Nico liet Pierre staan met de microfoon ophoudend 
voor de buik. Een tamelijk vloeiende duopresentatie 
volgde, Nico in het Engels en Duits, ik steeds stukje 
bij beetje de tekst vertalend in het Frans.

De boodschap was dat het evenement zou plaats-
vinden vanaf de region Utrecht. Woudschoten als 
‘hang out’, dat is in ieder geval al vastgelegd. We 
spiegelden ook een een bezoek aan de havens van 
Rotterdam voor. Het publiek was enthousiast. Een 
daverend applaus was opnieuw ons deel. Na de 
speeches volgde nog het dessert en toen was het 
diner over. We zochten buiten aansluiting bij wat 
andere evenementgangers en dronken nog wat. 
Moe maar voldaan keerden we daarna Ibis-waarts. 
De volgende ochtend zou het weer vroeg dag zijn. 
We wilden weer op tijd thuis zijn. Ik was benieuwd 
hoe het weerzien met Sophietje zou zijn en Nico 
moest nog wat werken.  

We keken terug op een goed weekend. Tezamen 
met Zweden een jaar eerder hadden we inspiratie 
opgedaan voor volgend jaar als het evenement in 
Nederland plaatsvindt. We hadden geleerd wat wel 
te doen en wat niet te doen. In Zweden was de ac-
commodatie top. Da’s best een lastige. Er zijn weinig 
echt leuke plekken waar je met  veel mensen terecht 
kunt. Ja, in Ibis of Van der Valk. Maar dat was wat 
we nou juist niet wilden overnemen. We hebben 
Woudschoten op het oog met in navolging van Keu-
len een paar jaar terug een grote buiten barbecue op 
de avond van aankomst. Hopelijk zit het weer mee. 
Anders is het binnen. We willen het ook toeganke-
lijk maken voor de Nederlanders, traditioneel niet 
zulke bezoekers van het Internationale Evenement. 
We denken dat dit in de kosten zit in samenhang 
met het feit dat het een meerdaags evenement is. 
Nederland is klein. Je woont dus in tegenstelling tot 
in andere landen, altijd releatief dicht in de buurt. 
Daarom denken we eraan de mogelijkheid te geven 
niet te hoeven overnachten. Scheelt toch weer de 
kosten van drie overnachtingen. We denken er ook 

Bij het kasteel was het 
leuk. Het aloude onder-de-
motorkap-loeren was daar 
hoofdbestanddeel van het 
programma.
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aan om per dag aan te kunnen haken. Natuurlijk is 
het super als een grote Nederlandse delegatie zal 
zijn bij alle onderdelen. Maar wat we in ieder geval 
hopen te bereiken, dat is dat onze club een massaal 
welkom geeft op vrijdag, de openingsavond. In de 
tuinen van Woudschoten barbecuen, ik verheug 
me er nu al op. Nu met z’n allen duimen om mooi 
weer tijdens Pinksteren 2016. Houdt het ook vrij 
in de agenda! Niet dat je je ook gaat verheugen 
op een tripje naar London en dat dit gelijk weer in 
rook op gaat.  

De thuisreis werd een leuke. In hetzelfde week-
end was het evenement 60 jaar DS in Parijs. Er reed 

dus een heel nest van de Godinnen in noordelijke 
richting. De mooiste was een puike gele Break met 
een klassieke Yvonne Mostard-caravan erachter. 
Op het moment van de spot wist ik nog niet om 
welke caravan het ging. Nu wel. Lieke en ik heb-
ben bedacht dat een camping voor een kleine veel 
leuker is dan een huisje. Lieke vind kamperen ook 
heel leuk. Ik niet zo. De weggeopereerde chronisch 
ontstoken dikke darm is de hoofdoorzaak.  Maar 
goed, met de allerleukste klassieke auto en een leuke 
klassieke caravan erachter voorzien van moderne 
gemakken, dan leek het me ook wel wat. Nu weet 
ik dus dat de Yvonne Mostard één van de leuke 
klassieke caravans is.  

Al rijdend door België werden we benieuwd naar 
het aantal te behalen kilometers op een tank met 
het kersvers bij de revisie geïnstalleerde motorma-
nagement. Tja, dan zit er niks anders op de tank 
helemaal leeg te rijden. Het werden er 771. Voor 
waar niet slecht met een nog niet geheel ingelopen 
motor. Vlak voor Veldhoven, waar Sophie bij mijn 
moeder logeerde, was het ineens gedaan. De ben-
zinepomp om de hoek niet gehaald. Sophie moest 
nog even wachten. 
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In de vorige editie van SublieM schreef ik al over opmerkelijke prijzen die voor 
bijzondere SM’s worden betaald op veilingen. Intussen kan ik uit persoonlijke 
ervaring bevestigen dat er sprake is van een forse waardestijging

Door Marco van der Noordaa

Eenmaal, andermaal…
SM’s onder de hamer (5)

Mijn SM moest vanwege de verzekering opnieuw 
getaxeerd worden. Drie jaar geleden was de waarde 
vastgesteld op 25.000 euro. Dezelfde taxateur (Gra-
tama & Luxwolda) stelde de waarde nu vast op  
37.500 euro. Met als motivatie: een zeer goede auto, 
in betere staat dan drie jaar geleden én een aantrek-
kende markt voor bijzondere klassiekers. Ik reken 
mijzelf niet rijk, maar het is een mooi signaal dat 
investeren in een goede SM de moeite loont.

Maar dan nu de veilingen. En dat waren er heel 
wat. Alle prijzen zijn exclusief de veilingkosten.

Datum:  3 maart 2015
Plaats:   Chateau de Laserre, nabij Toulouse
Veilinghuis:  Stanislas Machoïr
Kavel:   Citroën SM 1973
Bijzonderheden: 

Van eerste eigenaar, met slechts 30.000 km op de 
teller. Injectie, handgeschakeld. Verder geen infor-
matie over deze auto en zelfs geen foto. Geveild 
voor: 22.000 euro 

Datum:  25 april 2015
Plaats:   Toffen (Zwitserland)
Veilinghuis:  Oldtimer Galerie
Kavel:   Citroën SM 1974
Bijzonderheden: 
Carburateur, airco, lederen bekleding. Vermoede-
lijk pas 114.500 km. Volgens het veilinghuis in zeer 
goede staat. Geschatte opbrengst: 40.000/45.000 
euro (helaas geen resultaat ontvangen).

Datum:  14 juni 2015
Plaats:   Fontainebleau
Veilinghuis:  Osenat
Kavel:   Citroën SM 1970, chassisnr. SB0917
Bijzonderheden: 
Een hele vroege. Naar verluidt in goede en originele 
staat. Velours interieur. Overgespoten in de jaren 
’90. Eigenaar bezit de auto sinds 2010. Grote revisie 
in 2013. Verwachte opbrengst: 20.000/25.000 euro. 
Auto is niet verkocht (verder geen informatie).
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Datum:  17 juli 2015
Plaats:   Santa Monica (Ca., U.S.A.)
Veilinghuis:  Auctions America
Kavel:   Citroën SM 1972 
Bijzonderheden: 
Zwarte SM met Amerikaanse neus en lederen in-
terieur. Mogelijk overgespoten, want er zijn wel 
zwarte SM’s gemaakt (1%), maar alleen in 1971 
(Pijlman, 2002). Carburateurs, airco. Origineel 
U.S.A. geleverd. ‘The engine has just undergone 
a full service and tune up and runs and drives as 
you would except from this unique French/Italian 
thoroughbred.’ Geveild voor: 31.000 euro (foto’s 
Courtesy of Auctions America, with special thanks 
to Sadie Chapple)

Datum:  15 augustus 2015
Plaats:   Pebble Beach (Ca., U.S.A.)
Veilinghuis:  Gooding & Company
Kavel:   Citroën SM 1973 

Bijzonderheden: 
Amerikaanse neus, oorspronkelijk geleverd in 
Toronto. Carburateurs, airco, lederen interieur. 
Radio d’époque. Restauratie in 2014, waaronder 
nieuw interieur en lak. Daarna mechanisch gerevi-
seerd door Jerry Hathaway’s SM World in Canyon 
Country (California). Daarna volgens het veiling-
huis maar weinig kilometers gemaakt. Geveild voor 
maar liefst: 80.500 euro. Het Hathaway-effect?

Datum:  26 juni 2015
Plaats:   The Goodwood Festival Of Speed,
  Chichester (U.K.)
Veilinghuis:  Bonhams
Kavel:   Citroën SM 1971, chassisnr. SB3352
Bijzonderheden: 
Deze veiling is uitgebreid in de pers geweest, want 
de eigenaar was Bill Wyman: de drummer van de 
Rolling Stones. Carburateur, airco, zwart leder. 
Slechts 58.683 kilometers op de teller. We nemen 
maar even de tekst over van Bonhams en krijgen 
een mooi tijdsbeeld: ‘The minute I saw the SM, I 
thought, this is it!’ Bill recalled. ‘It looked so beau-
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tiful. They showed me that amazing engine and 
the double headlights, and I thought, incredible! 
I fell in love with it.’ Between 1971 and 1982 Bill 
was living in the South of France and frequently 
drove the SM from his new home in Vence to Paris 
where the Rolling Stones recorded the albums Some 
Girls, Emotional Rescue and Tattoo You. ‘I’d drive 
it to Keith Richards’ place, miles away in Cap Fer-
rat, to record the Exile on Main Street album,’ said 
Bill, ‘and I’d drive to Paris and back, an eight-hour 
journey each way. It was so easy to drive. ‘I became 
great friends with Marc Chagall, Cesar, and James 
Baldwin over the years, and I’d drive over to their 
homes on the Côte d’Azur. I’d also drive to Monte 
Carlo to hang out with Ringo and Spiros and Philip 
Niarchos of the Greek shipping family. I drove it to 
Spain, to Marseille, to Portofino in Italy, and back 
to England a few times. Oh, and of course to Swit-
zerland. I went there twice to play at the Montreux 
Jazz Festival. The first time was with Muddy Wa-
ters, Buddy Guy, Junior Wells and Pinetop Perkins. 

Then three years later I drove there to play with 
Muddy Waters again.’ On Tuesday 27th March 1984 
Bill’s Citröen SM was imported from France into 
the UK and registered as ‘HGC 226J’. Since 1985 it 
has been stored in Bill’s private collection together 
with almost every car he has ever owned, the only 
exceptions being his very first Morris Minor 1000 
Traveller and an MGB from 1964. On Wednesday 
19th October 2014 Bill’s Citröen SM was collected 
for renovation by Tony Davey (Tony is the man that 
rebuilt Roger Moore’s The Saint car and dozens of 
other classics dating from the 1930s to the present 
day). ‘Over the years I have turned down many 
offers but when the car was returned and I saw the 
results I felt it would be a bit of a waste to put it back 
into storage,’ Bill confessed. ‘I realise there are many 
car enthusiasts who would not only appreciate it but 
also take care of it and love it the way I have over 
the years.’ Geveild voor: 77.000 euro

Datum:  4 september 2015
Plaats:   Auburn (Indiana, U.S.A.)
Veilinghuis:  Auctions America
Kavel:   Citroën SM 1972
Bijzonderheden: 
Amerikaanse neus, kanariegeel overgespoten (zelfs 
de velgen...), bruin lederen interieur. Opvallend 
voor een Amerikaanse SM: geen airco. Teller staat 
op 60.910 mijl. Carburateurversie, maar de originele 
zwarte luchtkap is ingewisseld voor iets anders. En 
het lakwerk onder de motorkap is nogal rommelig. 
Verder weinig informatie over deze auto. Niette-
min geveild voor: 35.000 euro (Foto’s Courtesy of 
Auctions America).
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