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                Titel van het artikel Tekst  Frank van der VeenAE - 22 / juni 2004

wat mooi is weet u al !

Friese passie voor Frans comfort

Automobielbedrijf Stoebo maakt het de Citroën-
rijder in Bolsward en omgeving wel erg makke-
lijk! Behalve de bijzonder aangeprezen service 
en vakkennis is ook de levering van nieuwe en 
gebruikte wagens voor veel tevreden klanten een 
reden om niet te hoeven kiezen. Zij zoeken een 
automobielbedrijf dat zich zonder problemen

 voor hen inzet. Carkit inbouwen? Restauratie of 
onderhoud? Voor vrijwel alles kunt u bij Stoebo 
terecht. Daarnaast ligt het ook nog eens langs de 
gemakkelijk te bereiken Snekerstraat, juist tegen-
over het belangrijkste busstation van Bolsward.

Zo blijft er toch geen keuze over. . ?

 Automobielbedrijf Stoebo   Snekerstraat 8a   8701 XD Bolsward
Telefoon 0515 572626   Internet www.stoebo.com   e-mail info@stoebo.com

De Marne 104, 8701 MC  Bolsward.

REDACTIONEEL INHOUD
Dilemma’s van een XM-rijder,

Na jaren lang trots te hebben rondgereden in onze XM  2.0 comfort uit 1994 werd deze 

in 2005 ingeruild voor een XM 2.0 TCT uit 1998. Nu naar bijna 7 jaren zweefplezier, 

met enkele te verwaarlozen irritaties, beginnen we te dagdromen over een 3.0 V6 

Exclusive. Niet zozeer vanwege de extra power, of het extra brandstofverbruik, 

maar met name om nog meer te genieten van het fraaie interieur. Maar is dit een 

verstandige overweging. Recent hebben een aantal andere XM-clubleden in onze 

voiture gereden, en roemden ze eensgezind de vering en de soepele automaat. Je 

moet wel gek zijn om deze auto in te ruilen!! Ja, dan ga je toch twijfelen.

Het enige dat niet origineel is aan onze XM is de dertiende ruit. Deze dertiende ruit 

moest en zou er komen en via Marktplaats is dit redelijk makkelijk te realiseren. Bij 

het monteren bedacht ik al dat dit enige problemen op zou kunnen leveren indien 

je grotere items wilt vervoeren in de anders toch zo ruim bemeten limousine. En 

inderdaad, bij een recente aanschaf van een grote stoel bleek er voldoende ruimte 

aanwezig na het neerklappen van de achterbank, maar de dertiende ruit zat 

behoorlijk in de weg. Wie bedenkt in hemelsnaam zoiets als een extra ruit vroeg de 

verkoper zich vertwijfeld af. We hebben uitgelegd hoe belangrijk deze ruit is voor 

het comfort van de achterpassagier(s), maar gaven ook ruiterlijk toe dat deze op 

onze uitvoering niet standaard werd meegeleverd, maar puur het gevolg was van 

verregaande Citroen verdwazing.

In ons clubblad is al eerder aangegeven dat de XM de klassieker van de toekomst 

is, voorlopig aangeduid als Youngtimer en dat aspect komt in deze AE nadrukkelijk 

naar voren. Op de dit jaar te houden eerste Youngtimer meeting in Ulft zal de XM 

zijn woordje meespreken, zoals verderop in de AE te lezen is. 

En hoewel mijns inziens de DS3 een geslaagd ontwerp is lijkt het enigszins voorbarig 

om deze nu al als toekomstige klassieker aan te merken, maar het is leuk om te 

zien dat ook voor deze Citroen er al landelijke en internationale meetings worden 

georganiseerd. Internationaal lijkt de nieuwe trend; vandaar dat ook de AE over de 

grenzen heen gaat kijken naar buitenlands zusterclubs. Als eerste zal de noorse 

XM club worden belicht, daarna volgen diverse andere europese, en wellicht 

japanse, XM clubs. 

In deze AE ook artikelen over de internationaal beroemde CitroMobile meeting 

die in mei weer zal plaatsvinden en een kort verslag over de Franse Retromobile 

meeting waar de XM prominent vertegenwoordigd was.

Verheugend is ook het grote aantal nieuwe XM leden dat we mogen bijschreven, 

allen zeer welkom bij de XM-club en hopelijk zien we elkaar bij één van de vele 

evenementen die dit jaar geprogrammeerd staan.

A special warm welcome for our Japanese friends who have recently joined the 

Dutch Citroen XM-club. We look forward to meeting you in person at the CitroMobile 

event in May.

Martin Poelert
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EVENEMEN-EVENEMENTENKALENDER 2010EVENEMENTENAGENDA

AGENDA 2012    AGENDA 2012    AGENDA 2012    AGENDA 2012    AGENDA 2012  

Datum Evenement    Locatie Organisator

21 april   Sleutelmeeting met BBQ en ALV   Gert de Jong, Aalsmeer   Lucas Unger

5 & 6 mei   CitroMobile   Haarlemmermeer   Evenementen commissie

16 t/m 19 mei  Citron Pressé 

17 juni    Bezoek Louwman Museum  Den Haag Mike Becht

9 t/m 12 augustus  ICCCR Yorkshire 2012  Yorkshire GB  Rens Korevaar

15 september  Sleutelmeeting Nader te bepalen  Mark Nijenhuis

16 oktober  Tourrit & ALV  Brabant  Mike Becht, Mark Nijenhuis

Datum nader te bepalen  Bezoek Bollenfabriek  België  Lucas Unger

(Voor onze eigen evenementen zijn de data en locaties onder voorbehoud.)

 SLEuTELMEETiNG MET BBQ EN ALV

21 april,  Gert de Jong Aalsmeer

Het wordt al een traditioneel evenement dat bijna niet meer weg 

te denken is uit onze agenda. Na de successen van 2010 en 2011 is 

de voorjaarsmeeting volgens het zelfde succesvolle recept. Zelf 

sleutelen aan de XM, even tot rust komen tijdens de ALV, nog een 

beetje sleutelen en vervolgens een heerlijke barbecue. Sleute-

len kan wederom onder deskundige begeleiding van de monteurs 

van officieel Citroën dealer Gert de Jong in Aalsmeer. Geen zin 

om te sleutelen, maar wel geinteresseerd in XM-techniek? Kom 

gerust langs om mee te kijken met de sleutelaars, laat je stem 

horen tijdens de ALV en geniet van de BBQ

Sleutelmeeting

Op de XM Club sleutelmeeting kan met gebruikmaking van de 

professionele faciliteiten en met hulp van de kennis van onze 

gastheer naar hartelust aan de XM worden gesleuteld. Geen ge-

zeur in de regen met de XM op een paar assteunen, maar com-

fortabel sleutelen op een brug. Afgewerkte olie in een handige 

opvangbak. Kortom, prettig voor de mens, de XM en het milieu.

Er zijn wel wat spelregels, zo is het de bedoeling alleen onderde-

len en andere materialen te gebruiken die bij Gert de Jong wor-

den aangeschaft. Om te zorgen dat de juiste onderdelen op 21 

april op voorraad zijn is het belangrijk om bij de aanmelding op 

te geven welke werkzaamheden je graag uit zou willen voeren. 

Of deze werkzaamheden op deze dag kunnen worden uitgevoerd 

wordt door de club in samenspraak met Gert de Jong bepaald. 

Je ontvangt hierover natuurlijk tijdig bericht, we doen in ieder 

geval ons best om elke sleutelwens op een gepaste manier te 

vervullen. Werkzaamheden die geschikt zijn om op deze dag uit 

te voeren zijn bijvoorbeeld het uitlezen van de veercomputer en 

het motormanagement, vervangen van veerbollen, uitlaatdelen 

en remblokken.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is het moment om je nader te 

informeren over het reilen en zeilen binnen de club en eventu-

eel vragen te stellen aan de bestuursleden. Daarnaast is jullie 

aanwezigheid gewenst om te stemmen over enkele voorstellen.

BBQ

De geliefde BBQ maakt een onmisbaar deel uit van dit evene-

ment en natuurlijk hij is er dit jaar weer! Als beloning voor de 

sleutelaars heeft deze na gedane arbeid natuurlijk een toege-

voegde waarde!

Tijdsschema:

10:00 - 12:00 Sleutelen (werkzaamheden worden vooraf 

  ingeroosterd)

12:00 - 13:00 ALV en Lunch voor de aanwezige sleutelaars.

13:00 - 16:00 Sleutelen (werkzaamheden worden vooraf 

  ingeroosterd)

16:15 - 18:00 Barbecue

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor dit evenement? Dit kan t/m vrijdag 14 

april 2012. Voor de barbecue geld een eigen bijdrage van €12,- 

per volwassene en €6,- voor elk kind t/m 12 jaar. Dit dient ter 

plaatse te worden afgerekend, bij voorkeur gepast. Als u zich 

voor dit evenement wilt aanmelden doet u dit via het evenemen-

tendeel op onze website.

  LOuWMAN MuSEuM

17 juni  Bezoek LOuWMAN MuSEuM Den Haag

Het Louwman Museum herbergt ‘s werelds oudste privé-col-

lectie automobielen, bijeengebracht door twee generaties van 

de familie Louwman. De basis werd reeds in 1934 gelegd en in-

middels omvat de collectie ruim tweehonderddertig antieke en 

klassieke automobielen. Kenners beschouwen de collectie als 

één van de mooiste ter wereld. Het museum straalt passie uit. 

Elke automobiel vertelt zijn eigen verhaal en levert daarmee zijn 

eigen bijdrage aan de geschiedenis. Het zijn spiegels van de cul-

tuur. 

We krijgen een persoonlijke rondleiding in dit interessante mu-

seum met tekst en uitleg!

Aanvang : ’s Middags (exacte tijd volgt nog)

Kosten: p/m € 20,= per persoon

Max deelnemers: 20  

Bij een grotere belangstelling wordt de rondleiding gesplitst.

Inschrijven: evenementen@xmclub.nl

  YOuNGTiMER EVENT “FOREVER YOuNG”

Met deze pakkende titel vindt op 20 mei de eerste grote meeting 

plaats waarbij de Youngtimer automobielen centraal staan. Tij-

dens het hemelvaartsweekend wordt deze grootschalige beurs 

georganiseerd voor youngtimers uit de Benelux en Duitsland. 

Het tijdschrift Youngtimer magazine (zie verderop in deze AE) 

is medeorganisator. Op het DRU Industriepark in Ulft komen op 

deze datum naar verwachting duizenden youngtimer liefhebbers 

bij elkaar. Het belooft een grootschalig evenement te worden 

met een echt beurskarakter.

De monumentale SSP hal heeft een oppervlak van 5000 m2 en 

ook buiten is er volop ruimte voor een groot aantal ‘geexposeer-

de’auto’s. De parkeergelegenheid voor bezoekers is vrijwel on-

beperkt.

Naast bedrijven en automobilia zullen er diverse clubs aanwezig 

zijn en vanzelfsprekend mag de XM hier niet ontbreken. Op dit 

evenement is de XM club vertegenwoordigd met een stand met 

een XM break en een XM sedan.

De normale toegangsprijs bedraagt € 10. Voor XM-clubleden 

geldt een gereduceerd tarief van € 7,50.

Een prachtige gelegenheid om andere Youngtimers te bewonde-

ren en de (internationale)contacten aan te halen.

Alle informatie is over het evenement is terug te vinden

op www.youngtimerevent.com
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VAN DE VOORZITTER

Helaas begin ik met een trieste mededeling. Pieter Breedijk, 

die in het verleden jarenlang onze XM op de film heeft 

vastgelegd en prachtige DVD’s heeft gemaakt van een groot 

aantal evenementen, is ongeneeslijk ziek. Op 13 februari jl. 

belde hij mij op. Vanwege zijn ziekte was hij zijn archief aan het 

opruimen. Geheel belangeloos bood hij ons zijn collectie aan 

ter publicatie op onze site. Een groots gebaar! 

Hij sprak nuchter over de situatie waarin hij verkeerde. Zo kwam 

ook ter sprake, dat hij een van de Oort-uitvoeringen van de XM 

ooit de zijne mocht noemen. Ik heb er oude AE’s op nageslagen. 

In nummer 10 beschrijft Pieter zijn eerste – naar mijn indruk 

niet erg positieve - ervaringen met de YS-01-HZ. Toch hoorde ik 

warmte in zijn stem toen hij over haar vertelde. Een gevoel, dat 

wij allen als XM-adepten kennen. Vanzelfsprekend heb ik Pieter 

gezegd, dat ik het bewonderenswaardig vond zoals hij sprak en 

dat ik zijn geste heel erg op prijs stelde. Pieter, nogmaals heel 

veel dank! Ik hoop, dat je dit nog kunt lezen.

De jaarlijkse, niet-belaste, maar wel belastende, kruitdampen 

zijn overgewaaid. Zo kan deze AE een frisse start maken onder 

onze nieuwe hoofdredacteur, Martin Poelert. 

Vanaf deze plaats wens ik hem veel succes! Want op jou, 

Martin, rust de niet geringe taak om samen met de andere 

redactieleden, onze AE weer zodanig vorm te (blijven) geven, 

dat deze menig boekenkast, maar liever nog menig tafel siert.

Toen ik half januari bij Gert de Jong was om de automaatolie van 

de XM en C6 te verversen, zag ik dat de AE ontbrak op de tafel in 

de showroom. Wèl lagen daar enige recente bladen van enkele 

zusterclubs. Aan de verleiding om niet opnieuw te vergelijken, 

heb ik geen weerstand geboden. Ben ik erg chauvinistisch, als 

ik hier schrijf, dat onze AE toch echt nog de mooiste lay-out 

heeft? Terwijl ook de artikelen er mogen wezen. 

In die opvatting sta ik niet alleen, zoals ik onlangs weer gewaar 

werd. Want tot mijn vreugde werd mij later die maand geheel 

spontaan door twee van onze leden gezegd, dat de AE werkelijk 

een fantastisch mooi blad was, waar wij trots op konden zijn. 

Dat compliment geef ik bij deze graag door aan de redactie. Wie 

weet, misschien ontbrak onze AE bij Gert wel, omdat iedereen 

deze graag wil bewonderen.

Tal van (XM-)activiteiten staan dit jaar weer op de kalender. 

Ik hoop, dat de animo daarvoor vele malen groter zal blijken 

te zijn dan die voor die andere kalender. Er was zo weinig 

belangstelling, dat het in elk geval dit verenigingsjaar niet 

lonend is een kalender te laten produceren.

Spannend wordt dit jaar in ieder geval wel. Want hoe voortvarend 

en enthousiast de magazijncommissie onder leiding van Wim 

van Bakel ook van start is gegaan, of het magazijn een succes 

wordt, hangt bovenal van jullie af. Maar wie weet, wordt Arkel 

nu met onze komst (de CX Club en de Ami Vereniging gingen ons 

daar voor) eens het middelpunt van het Citroën club-gebeuren. 

Zoals jullie in dit nummer kunnen lezen staan enkele leden met 

“magazijnervaring” van deze clubs ons nu met raad en daad ter 

zijde. De huur van het magazijn gaat in op 1 april.

Binnen mijn familie is de oudste Xsara Break ingeruild. 

Gelukkig voor weer een andere Citroën: een C4 uit 2005. En 

onze allerjongste telg is verblijd met een Citroën C Zero, van 

Norev. Enthousiast constateerde hij spontaan dat zowel op de 

wielen als op de voor- en achterzijde de dubbele chevrons waren 

aangebracht. Hoe hij dat merkteken heeft leren waarnemen, 

met z’n - toen – 15 maanden? Laat ik volstaan met op te merken, 

dat het mij nauwelijks moeite heeft gekost hem enthousiast 

te maken voor opa’s voîtures. Het kost meer moeite zijn 

belangstelling ietwat af te remmen. Maar of ik daar echt mijn 

best voor doe? 

Het (tweede) instructieboekje van de C6 ligt steeds op dezelfde 

plaats in onze woonkamer. En het duurt niet lang of hij wil 

daarin bladeren op zoek naar de motor en andere afbeeldingen. 

Verheugd kan hij het stuur aanwijzen en een stoel. Daar zit 

immers zijn grootvader op, achter het stuur. Voor de goede orde: 

natuurlijk ontlokt ook onze XM-flyer hem enthousiaste kreten. 

En met grote regelmaat roept hij meermalen: “Auto, opa, 

kijken”? Mij hoef je dat niet twee keer te vragen. Even later 

constateert hij dan tevreden en met een “zucht van herkenning”, 

dat zowel de XM als de C6 staat waar hij deze verwacht. “Citroën 

en Verjonging”, het thema van Citromobile 2012. Ik zie een 

Citrofieltje in kinderschoenen.

Tot slot wil ik op deze plaats Arthur Frijling heel hartelijk 

bedanken voor al datgene dat hij voor onze Club heeft gedaan. 

En dat is heel, heel erg veel! Sla alleen maar de AE’s er eens op 

na. Met hetzelfde enthousiasme waarmee hij zich voor onze Club 

heeft ingezet, stort hij zich nu in het Citroën C6 Genootschap. In 

de vaste overtuiging, dat die C6 er komt. Eh…..Terecht!

Eddy Bueno

advertenties
Te koop:

Xantia 2.0 HDi 110 Exclusive van april 2000. 

Kilometerstand 186.000. Prijs n.o.t.k.

Edwin Rensen 06-44320521

Te koop:

XM te koop van clublid (ivm aanschaf C6)

Kleur: Zilvergrijs - Bouwjaar:1998 - Km 

stand:200.000 - Type:Exclusieve 2.9 V6 

automaat - Opties: Zwart leer met stoel-

verwarming - Cruise control - Trekhaak

Prijs: n.o.t.k.

Onderhoudshistorie bekend en ter inza-

ge tevens taxatierapport aanwezig. Voor 

meer informatie bellen met 06 12 48 14 60, 

de auto staat in Leiden, C.P.Lagerberg 

Te koop:

Te koop aangeboden, een erg nette XM v6 

Exclusive automaat uit 2000. Voorzien van 

zwart lederen interieur met zij-airbags. 

Alle “exclusive” opties zijn aanwezig en 

werken, zoals de cruise control, elek-

trisch verstelbare middenarmsteun en 

natuurlijk de 13e ruit. In juli 2009 is de 

XM op de “citroen-forum taxatie meeting” 

getaxeerd op een vervangingswaarde van 

8500 Euro. Vraagprijs is € 3650,--

maarten@hovingnet.nl

Sinds het besluit van de ALV in november 

om een magazijn op te richten lijkt het 

stil, maar schijn bedriegt want achter de 

schermen is er ondanks de feestdagen 

druk gewerkt. Op 12 december 2011 is het 

plan van aanpak goedgekeurd en dit is te 

vinden op de website: www.xmclub.nl; 

kies boven in de menubalk voor De Club, 

vervolgens Clubmagazijn en tenslotte 

Plan van Aanpak. Ook het bestuur is 

druk bezig geweest om er voor te zorgen 

dat we vanaf 1 april een ruimte in Arkel 

hebben. De totale ruimte bestaat uit 

een smal en hoog voorstuk en een laag 

vierkant achterstuk. De bedoeling was 

om te beginnen met het voorstuk en een 

optie voor gebruik later op het achterste 

gedeelte.

Tja, en als je dan in december hoort dat je 

pas ruim 3 maanden later de ruimte kunt 

betrekken is dat toch wel jammer. Dus 

toen we te horen kregen dat we er vanaf 1 

maart in mochten hebben we meteen van 

de gelegenheid gebruik gemaakt.

En zodoende stonden we op 3 maart in 

Arkel voor de feestelijke, niet-officiële 

opening met eigen koffie en heerlijke 

zelfgemaakte taart. De beoogde ruimte 

blijkt inderdaad smal, lang en hoog zoals 

op de foto te zien is. Omdat de verhuurder 

tot nader order de achterste ruimte 

gebruikt, wil hij met een vorkheftruck 

door ons magazijn kunnen rijden. 

Hierdoor zouden we alleen tegen de wand 

opslag kunnen hebben wat niet praktisch 

is voor een magazijn. Met nog wat andere 

overwegingen waren wij, Wes, Marcel, 

Theo, Peter, Willem, de verhuurder Mari 

en ik het heel snel eens dat we beter met 

het achterste gedeelte kunnen beginnen.

De volgende foto’s geven een impressie 

van de ruimte van 8 bij 8 meter en zo’n 

2,20 hoog waar we heel enthousiast over 

zijn.

Nu we de ruimte gezien hebben weten we 

ook precies hoe we het willen. Er moeten 

natuurlijk stellingen, veel stellingen 

komen, die natuurlijk ook gevuld moeten 

worden. De magazijncommissie is al druk 

op zoek naar interessante spullen, maar 

donaties zijn ook welkom. Om een idee te 

krijgen wat er leeft en aanwezig is bij de 

leden is een enquête opgesteld:

http://tinyurl.com/6ucb3ff

Dus bij dezen de oproep om hem in te 

vullen.

Voor de komende tijd is er nog genoeg werk 

aan de winkel om van het magazijn ook 

‘ons honk’ te maken. Werk waarbij hulp 

natuurlijk altijd welkom is. Uiteindelijk 

zal het magazijn feestelijk geopend 

worden. Wanneer dat plaatsvindt, wordt 

nog bekend gemaakt.

Nieuwsgierig geworden?

Vanaf de A27 afslag 25 richting 

Meerkerk-Arkel. Voor de ophaalbrug 

rechts en deze weg 4 km volgen. In Arkel 

de spoorwegovergang over, voor de 

ophaalbrug rechts naar industrieterrein 

Vlietskade. Na 600 meter inrit 1700 

links en het terrein oprijden door het 

schuifhek.

Het is de laatste loodsdeur aan de 

rechterzijde (achterste ruimte).

Van het Magazijnfront
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Als je korte of lange tijd XM rijdt, geniet 

je van het comfort, maar erger je je ook 

weleens aan de grote of kleine dingetjes 

die na verloop van tijd slijten. Wanneer 

lezers zich over die ergernissen 

heenzetten en aan oplossingen 

gaan denken, resulteert dat soms in 

opmerkelijke tips waar andere leden 

hun voordeel mee kunnen doen. Frank 

Bekker heeft direct twee van zulke 

handige tips. 

TIP 1: Uitlaat: korter, dus beter en 

goedkoper

Mijn XM met ZPJ4-motor had een gaatje 

in de uitlaat op een berucht plekje in 

het bochtje bij de achterste demper, 

daar waar twee pijpen bijelkaar komen. 

Een nieuw systeem kost compleet ruim 

€ 1.100,-, als het al leverbaar is. Na 

het horen van die prijs, wilde ik toch 

eerst nog een beetje gaan Googelen. 

Verschillende bedrijven, waaronder 

EPS in Groningen, dienen zich aan. EPS 

staat goed bekend, maar ik vond ook een 

adres dichter bij huis: Crooke Tuning in 

Bunschoten-Spakenburg. Mijn systeem 

heeft origineel drie dempers, waarvan er 

een op de achterste ank is aangesloten. 

Feitelijk loopt de voorste bank door drie 

dempers en de achterste bank door twee; 

vreemd, maar waar. Bij Crooke Tuning 

adviseerde men mij na overleg met de 

Duitse fabrikant van Fox-systemen twee 

TIG-gelaste dempers in RVS, dat moest 

voldoende zijn. Stationair en bij optrekken 

neem je wat meer flow waar, vanaf 100 

km/h is het geluid vrijwel gelijk aan het 

oude systeem. De twee katalysatoren 

worden gelijk met een T-stuk op een 64 

mm pijp aangesloten en gaan naar de 

eerste demper, de absorptiedemper voor 

de hoge tonen. Dan gaat de 64 mm buis 

naar de tweede demper. Dat is een wat 

grotere absorptiedemper met daarin 

een schottenkamer voor de demping 

van de lage tonen. Uiteraard is het 

binnenwerk ook van RVS. Het eindstuk 

heb ik heel bescheiden gehouden, zodat 

niet hoefde te worden gezaagd in de 

carrosserie. Maar daar is een scala van 

mogelijkheden voor beschikbaar, tot 

aan vier ‘brievenbussen’  toe. Als toetje 

werd de uitlaat nog deels zwart gespoten 

zodat achterliggers niet zeggen: “Kijk, 

die heeft echt een nieuwe uitlaat.” Het is 

ook nog mogelijk om sportkatalysatoren 

te monteren die een betere doorlaat 

hebben. Zij kosten exclusief montage 

€250,- per stuk. Aangezien ik niet aan 

het tunen ben, heb ik dat voor prettige 

kennis aangenomen. Ik heb gekozen voor 

duurzaamheid en een zeer bescheiden 

sportgeluid. De motor pakt beter op, want 

heeft een tikje meer koppel onderin, en 

trekt ook wat makkelijker door. Dat 

alles dankzij een kortere en goedkopere 

uitlaat!

Gratis Tips van Bekker ;-) TiP 2: Leer, YaYa leer

Een CX is geen XM, maar de luxere 

uitvoeringen van beide modellen zijn 

vaak met leer uitgerust. Als leer niet 

voldoende gevoed wordt, kan het 

uitdrogen. Het leer van de stoelen in 

mijn CX GTi Turbo begon op de naden 

open te springen. Leeftijd, droog, 

slecht onderhoud, te lang in de zon … 

onverbiddelijk gingen de naden op het 

zitgedeelte verder open. De leerrijders 

onder jullie kennen het probleem wel. 

Wat te doen? Met een kromme naald 

aan de slag en goed in het vet zetten, 

zo lees je overal. Dat laatste lukte wel, 

maar voor een kromme naald bleef ik 

toch wat angstig. Terloops bracht ik 

het probleem ter sprake tijdens een 

bezoek aan garage Hydrauliek. “Oh, 

daar ken ik in Tilburg wel iemand voor! 

YaYa Seme heet hij, bel hem maar 

eens.” Ik belde 06-12138116 en hij kwam 

wel even langs. Mijn achterbank vond 

hij nog prima, de stoelen moesten even 

uit elkaar en gestikt worden. Hij plakte 

er een lapje onder, stikte de naden en 

zette alle goed in het vet. De prijs vond 

ik heel redelijk, het resultaat perfect. 

Een adres om te onthouden. Bij het 

afscheid gaf YaYa nog een tip mee. Zet je 

leer bij zomers weer goed in het leervet, 

sluit dan de ramen en laat de auto een 

tijdje staan, zodat de temperatuur goed 

oploopt en het vet diep intrekt. Je kunt 

ook gekleurd vet gebruiken, maar dan 

moet je de gekleurde crème wel als 

laatste opbrengen. Anders haalt het 

vet de crème weer omhoog.

Algemene Ledenvergadering Citroën XM Club Nederland 

2012 op 21 april 2011 van 12.30 tot 13.30 uur

Tijdens het komende voorjaarsevenement roept het bestuur 

de leden weer bijeen voor de Algemene Ledenvergadering. 

Dat is een goed moment om de situatie van, en ontwikkelingen 

bij, onze club met elkaar te kunnen bespreken in een 

enigszins gestructureerde setting. Op pagina 5 en verder 

in deze Ambiance Extrême vind je een beschrijving van het 

voorjaarsevenement op 21 april a.s.. Tijdens deze dag is er 

tijd ingeruimd voor onze ALV. De ALV vindt plaats tijdens het 

sleutelevenement bij Citroëngarage Gert de Jong in Aalsmeer.

Gert de Jong Automobielen

Lakenblekerstraat 33

1431 GE Aalsmeer

tel : 0297-369 369

www.citroen-aalsmeer.nl

Tijdens deze ALV komt onder meer de jaarrekening over 2011 

aan de orde. 

_ 1. Opening

_ 2. Mededelingen van het bestuur

_ 3. Financieel jaarverslag 2011

De bij dit agendapunt horende stukken volgen per post.

_ 4. Benoeming kascontrolecommissie

Voor het controleren van het financieel jaarverslag en 

het hierover verslag doen aan de ALV is jaarlijks een 

Kascontrolecommissie nodig. Tijdens deze ALV benoemen 

we de Kascontrolecommissie die de stukken over 2012 gaat 

controleren en hierover op de ALV in het voorjaar van 2013 

verslag doet.

_ 5. Bestuursverkiezing

Zoals uit de vacatures elders in deze AE blijkt, heeft 

penningmeester Loke Tegelberg aangegeven zijn functie te 

willen neerleggen. Hij is dan ook niet herkiesbaar. Iedereen

wordt van harte uitgenodigd te overwegen zich voor deze 

functie te kandideren. Eddy Bueno, Arjan Bosman en Frank 

Bekker zouden graag opnieuw worden benoemd. Kandideren 

voor bestuursfunctie kan tot en met 14 april.

_ 6. Mededelingen van de commissies

_ 7. Rondvraag en sluiting

Kandidaten voor diverse functies

Heb je interesse in een functie dan nodigen we je uit nadere 

informatie in te winnen of je kandidaat te stellen bij Eddy 

Bueno (030 – 287 13 37) of Arjan Bosman (0627 – 091 314). 

Meer informatie over de functie van penningmeester vind je 

op pagina 41.

ALV 2012ALV 2012

ALV 2012

Tekst Frank Bekker
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Tekst: Mike Becht Foto’s: Maarten Hoving  

Zaterdag 28 januari werd de nieuw-

jaarsreceptie van de XM Club gehou-

den bij Gert de Jong in Aalsmeer. Ik 

mocht er al vroeg zijn en werd meteen 

verwelkomd door de heerlijke lucht van 

versgebakken oliebollen! Nou, olie-

bollen; het leken wel LHM bollen. Het 

beslag was geraffineerd aangelengd 

met een groene kleurstof! Gelukkig had 

de smaak er niet onder te lijden. De op-

komst was ongeveer net zo groot als de 

voorgaande jaren maar zou best hoger 

mogen zijn.

Rond 14.00 uur werd onze voorzitter 

Eddy Bueno statig op een brug naar 

hogere sferen gebracht, alwaar hij het 

woord luid en duidelijk tot ons kon rich-

ten. Na een korte verwelkoming en het 

uitspreken van de beste wensen voor 

het nieuwe XM Clubjaar werd er getoost 

en werd het glas met daarin de tradi-

tie getrouwe alcoholvrije champagne 

geheven. Wim van Bakel, dé man van 

de nieuwe Magazijncommissie, kreeg 

daarna het woord. Hij vertelde van de 

voortgang van het onderzoek naar de 

mogelijkheden voor het opzetten van 

het clubmagazijn. Ook bracht hij de 

magazijn –enquête  naar voren. Hierin 

wordt aan de leden gevraagd naar welk 

soort onderdelen de meeste belang-

stelling uitgaat.  De magazijncommis-

sie hoopt op een goede respons en het 

is dus belangrijk dat de leden hier aan 

gehoor geven.

Tot slot kondigde de Evenementen-

commissie een nieuwe activiteit aan 

die nog niet op de agenda staat. Het 

betreft een bezoek met rondleiding aan 

het Louwmanmuseum in Den Haag. Dit 

bezoek staat gepland op 17 juni as. De 

aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie 

konden zich al aanmelden.

Na deze aankondigingen stond Willem 

Roest van garage de Jong al vol onge-

duld te wachten bij wel iets heel spe-

ciaals. Tijdens de nieuwjaarsreceptie 

is het namelijk gebruikelijk dat er ook 

een technisch aspect van de Citroën 

XM wordt belicht en deze keer was dat 

het verwarming- en het klimaatcontro-

lesysteem. Willem Roest had voor dit 

onderwerp een compleet dashboard 

met alle bedieningssystemen, verdam-

per en aanjager uit een XM geplukt en 

op een stellage gemonteerd! Alle syste-

men werkten ook en nu kon je rondom 

precies zien wat er nu gebeurt als je 

bepaalde knoppen op het dashboard 

instelt. Zelfs de temperatuurvoeler die 

bij het interieurlampje aan het plafond 

zit was in deze opstelling meegenomen. 

Deze lezing was razend interessant 

en er kwamen veel vragen los. Wil-

lem is een XM man in hart en nieren 

en op elke vraag ging hij uitgebreid in. 

Met een juiste dosis humor werd het 

daardoor ook voor de niet zo technisch 

onderlegde leden een boeiende presen-

tatie. Ook bleek  weer hoe complex zo’n 

systeem werkt.

De tijd vloog voorbij en al gauw was het 

alweer 5 uur! Juist, “Time flies when 

you are having fun” zeggen ze wel eens 

en het was de hoogste tijd om op te 

breken. 

Namens de Citroën XM Club wil ik Gert 

en Willem en al hun collega’s die op 

hun vrije dag zich hebben ingezet voor 

deze geslaagde nieuwjaarsreceptie 

nogmaals bedanken. Het was uitermate 

sfeervol en leerzaam!

Volgend jaar zal er uiteraard weer 

een Nieuwjaarsmeeting zijn volgens 

beproefd recept! En zoals je ziet is het 

absoluut de moeite waard om dan ook 

te komen!

NiEuWJAARSMEETiNG 2012 
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Norsk XM Klubb
De nieuwe XM: een luxueuze ‘varebil’

Koen Smeding is zowel lid van de Citroën XM Club Nederland 

als van de Norsk XM Klubb. Hij is fysiotherapeut en woont 

sinds 14 jaar in Noorwegen. Hij heeft de marktintroductie van 

de XM dus in Noorwegen meegemaakt, ook al zal hij die toen 

nog met Nederlandse ogen bezien hebben. Koen: “Noorwe-

gen is een uitgestrekt land (10 maal Nederland) met een wijd-

verspreide bevolking van ongeveer 5 miljoen inwoners in een 

koude klimaatzone. Als gevolg daarvan worden andere eisen 

gesteld aan auto’s dan in Nederland. Auto’s moeten vooral be-

trouwbaar zijn, ook bij extreem lage temperaturen. Saab en 

Volvo hebben deze eigenschappen en dus zie je die Zweden ook 

in Noorwegen in groten getale rijden. Citroëns en zeker hy-

draulisch geveerde Citroëns gelden als behoorlijk exotisch.”

Toch is de XM wel degelijk nieuw verkocht in Noorwegen. 

Frank Vindsetmo, bestuurslid van de club, weet zelfs heel 

precies hoeveel: “5.373 zijn er verkocht tussen 1990 en het 

laatste jaar 2000. Bij zijn verschijning vonden sommigen het 

design een stap terug ten opzichte van de CX, maar in het alge-

meen werd positief gereageerd op zijn eigenzinnige uiterlijk. 

Helaas ondervonden ook de Noorse kopers problemen met de 

electronica van de vroegste exemplaren, hetgeen de reputatie 

geen goed deed en ervoor zorgde dat de verkoopcijfers lang-

zaam, maar gestaag daalden. In verband met een belasting-

verhoging op auto’s met grote motoren, heeft Citroën in 1994 

de import van de V6.24 gestaakt.” 

Zijn er van de V6.24 dus maar weinig exemplaren in Noorwe-

gen verkocht, voor de break ziet het er heel anders uit. Koen: 

“Noren willen graag auto’s met veel ruimte. Stationwagons 

zijn veel populairder dan sedans en hatchbacks”. Het Noorse 

belastingstelsel blijkt deze voorliefde voor ruime auto’s nog 

een handje te helpen. Jan Hostvedt, ook bestuurslid van de 

Norsk XM Klubb, heeft ons een aantal publicaties toegezon-

den, onder andere Le Double Chevron nummer 102 uit 1990. 

Daarin staat een interview met Philippe Vincent, toenmalig 

directeur van Citroën Noorwegen. Hij legt het typisch Noorse 

fenomeen ‘varebil’ uit. Varebil betekent letterlijk goederenau-

to. Het gaat hierbij om breaks met slecht twee deuren; ze zijn 

dus enigszins  vergelijkbaar met Nederlandse auto’s op grijs 

kenteken. Opnieuw is het Frank die de cijfers kent: “Van de 

XM break zijn er in totaal 31.035 gebouwd. In Noorwegen zijn 

3.065 tweedeurs varebils verkocht. Tel de normale vierdeurs 

breaks daarbij op en je ziet dat 10% van alle breaks nieuw in 

Noorwegen zijn verkocht.”

De XM in 2012: zonder veerschotels geen leven

Was de XM tijdens zijn eerste jaren in Noorwegen al een exo-

tische verschijning, nu is hij dat helemaal. Het laatste jaar 

waarvoor Frank exacte cijfers heeft, is 2007; toen waren er 

nog 4.071 op de weg. Inmiddels zullen het er duidelijk min-

der zijn, want het is niet zo eenvoudig om de XM  in Noorwe-

gen te laten onderhouden. De meeste XM’s hebben een lang 

en arbeidzaam leven achter de rug, deels doorgebracht in 

zoutrijke wintermaanden. Dat vreet aan de huid en dat vreet 

aan de botten. Daar komt bij dat er nog maar weinig garages 

zijn die de XM-techniek goed beheersen en dat de verzorging 

met onderdelen steeds problematisicher wordt. Frank ziet 

vooral de problemen met de voorste veerschotels als een re-

den waarom in de nabije toekomst veel XM’s van de weg zullen 

verdwijnen. De XM een uitstervende auto in Noorwegen? Niet 

als het aan de Norsk XM Klubb ligt!

De Norsk XM Klubb

De club is in het jaar 2000 opgericht, het jaar waarin de ver-

koop van de XM officieel werd gestaakt. Ruim 100 leden heb-

ben de contributie voor 2012 voldaan, maar Frank hoopt er nog 

enkelen over de streep te kunnen trekken: “Onze leden vor-

men nu een interessante mix van ‘daily drivers’ en liefhebbers 

die hun auto alleen ’s zomers uit de garage halen. Waarschijn-

Tekst: Rens Korevaar Foto’s: Rolf Lystad, Frank Vindsetmo, Koen Smeding

XM’s of the World

Ambiance Extrême 51 was een buitengewoon mooie editie, met een zeer 

kunstzinnig omslag en een zo mogelijk nog kunstzinnigere fotoreportage 

onder de titel “Clubleven in Japan”. In vele landen over de hele wereld is 

er XM-clubleven en dat willen we in een serie artikelen nader verkennen. 

In Noorwegen zijn de temperaturen laag en de belastingen hoog, om 

maar direct twee van de uitdagingen te noemen waarmee de leden 

van de Norsk XM Klubb te kampen hebben. We laten bestuurslid Frank 

Vindsetmo en “onze man in Noorwegen” Koen Smeding aan het woord.
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lijk zal de balans steeds meer naar de liefhebbers doorslaan. 

Omdat we niet allemaal even dicht bij elkaar wonen, zijn we 

vooral op ons forum erg actief. Daar hebben we ook een groot 

zelfhulparchief opgebouwd. Alle mogelijke reparaties zijn in-

middels wel door een of meer van onze leden uitgevoerd. De 

beschrijvingen daarvan met foto’s en/of tekeningen, bewaren 

we in ons on-line archief. De club helpt zijn leden tevens met 

de verkoop van onderdelen die niet of nauwelijks meer via de 

dealer te verkrijgen zijn.”

Het clubleven: Citrophiles helpen elkaar

De leden van de Norsk XM Klubb helpen elkaar dus vooral on-

line. De club is te klein voor een eigen clubblad, maar dat is 

geen probleem. Zeven Noorse Citroën-clubs hebben de han-

den ineengeslagen en geven samen Citrophile uit. In dit ge-

zamenlijke clubblad is voor iedere deelnemende club (2x 2CV, 

TA, DS/ID, SM, CX, XM) een eigen rubriek en samen wordt er 

iets moois van gemaakt, een echt bindmiddel voor de Noorse 

Citroën-scene. 

In zo’n groot land met relatief weinig klassieke XM’s is het niet 

eenvoudig om goedbezochte evenementen te organiseren. Ook 

hier werken de clubs samen aan de organisatie van een grote 

landelijke meeting. Sinds 2011 doet ook de Norsk XM Klubb 

mee. De leden is opgevallen dat de XM’s op veel belangstel-

ling mogen rekenen. De meetings zijn niet alleen goed voor 

het contact met andere clubs, ook de leden van de Norsk XM 

Klubb ontmoeten elkaar en wisselen informatie uit die via het 

forum wat minder makkelijk over te brengen is. Vaak gaat het 

toch weer over onderdelen, over welke garage wel goed  is 

en welke niet, of over de procedures voor het importeren van 

buitenlandse XM’s. Daarover kan ook Koen meepraten. Eerder 

had hij al een XM V6 break uit 1992 van een ander Noors clublid 

overgenomen, maar inmiddels heeft de roest ervoor gezorgd 

dat deze tot onderdelendonor gepromoveerd is. Met behulp 

van zijn contacten in de Noorse en de Nederlandse XM-clubs 

is Koen op zoek gegaan naar een vervanger. Die staat inmid-

dels bij hem op de oprit te wachten op een Noors kenteken; een 

XM V6.24 in vert vega met beige leer en Pullman-uitrusting, in 

1992 nieuw geleverd in Luxemburg.

Besluit: Koen’s lofzang op de XM

Zowel binnen de Noorse Citroën-wereld als op de Noorse 

openbare weg mogen XM’s rekenen op positieve reacties. 

XM-rijders groeten elkaar. “Natuurlijk, dat is een kwestie 

van fatsoen”, zo vindt Frank. Maar ook andere automobilisten 

reageren goedgezind, volgens Frank omdat de elegante en 

scherpgelijnde XM zich zo duidelijk onderscheidt van de mo-

dernere, volumineuze modellen. 

Wanneer Koen zijn ‘nieuwe’ XM ziet staan, wordt hij helemaal 

lyrisch: “Ik loop dus elke dag aan haar voorbij en steeds meer 

word ik bevangen door de prachtige vormgeving van de auto. 

Een mooi design dat praktisch is, maar vooral ook eigenzinnig. 

Waar in mijn ogen de C6 geïnspireerd is door de futuristische 

CX, is de XM meer geïnspireerd door de avantgardistische SM. 

De auto doet bijna organisch aan. Waar je bij elke andere auto 

het sleuteltje omdraait om hem te starten, waakt deze dame 

op en komt tot leven. Mijn hart klopt sneller: wat een fantas-

tische voiture!”

De auto doet bijna 
organisch aan. 
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Het eerste weekend van mei is elk jaar 
gereserveerd voor CitroMobile. Ook dit jaar, op 5 
en 6 mei, is de volledige Expo Haarlemmermeer 

en omgeving in Citroën-sferen.

Citroën is een indrukwekkend bedrijf met een enorme staat van dienst, geworteld in een prach-

tige traditie. Nog maar enkele jaren geleden vierden we het 90 jarig bestaan van dit bedrijf. Hoe 

komen we dan op het thema “Jong Citroën”?

Jong, vernieuwing vanuit traditie

Citroën is bij uitstek het merk dat bij de introductie van nieuwe modellen een perfecte mix weet 

neer te zetten van respectvol en geïnspireerd terug kijken naar de rijke historie van het merk 

en tegelijkertijd revolutionaire vernieuwingen brengen. Citroën stapt bewust in een traditie, 

met de blik gericht op de technieken en vernieuwingen van morgen en concretiseert dat met 

een nieuw model van vandaag.

Vaak introduceert Citroën met een nieuw model een concrete verjonging van een oude bekende 

naar de technieken en maatstaven van de toekomst. In maart 1999, presenteert Citroën op de 

autosalon van Genève een bijzonder nieuw prototype: de C6 Lignage. Met dit prototype pre-

senteert Citroën een geweldige toekomstdroom over hoe de nieuwe, grote reislimousine van 

Citroën er uit zou kunnen zien. Met het woord Lignage in de naam benadrukt Citroën dat het een 

eerbetoon is aan het erfgoed waar deze auto uit voortkomt. Het woord Lignage staat voor de lijn 

van afstammelingen en voor de C6 Lignage is deze lijn begonnen in 1928 met de Citroën C6.

Met de Citroën C6 deed Citroën destijds, in 1928, voor het eerst een stap in het gamma van de 

grote limousines door de C6 luxe en ruim uit te rusten en te voorzien van een zes cilinder motor. 

Met een maximum snelheid van 105 kilometer per uur doorbreekt Citroën met de C6 als eerste 

auto de magische grens van 100 kilometer per uur.

De nieuwe Citroën C6 is aan deze rijke historie schatplichtig, maar is er gelijktijdig een verjon-

ging van. Voormalig Citroën ontwerper Art Blakeslee omschrijft het als volgt: “De C6 laat zien 

waar we vandaan komen, maar ook waar we naar toe gaan.” Voormalig directeur PR van Citroën 

Nederland Erik Verhaest stelt hierover: “De C6 geeft de toekomst aan zonder het verleden te 

verloochenen. Want als je je verleden verloochent heb je geen toekomst.”

Jong, de toekomstige klanten.

Citroën is het automobiel bedrijf dat zich vanaf het allereerste begin tot en met vandaag richt op 

kinderen en het ontwikkelen van een band met hen, de hopelijk toekomstige klanten.

André Citroën had als één van de eersten begrepen dat de twintigste eeuw de eeuw van de 

automobiel zou worden en had daarnaar dan ook gehandeld. Maar hij was zich er evenzeer van 

bewust dat de andere hoofdtrek van de eeuw bestaan zou uit wat later de communicatie ge-

noemd zou worden. Het was zijn genialiteit dat hij zich heel precies plaatste op het snijpunt van 

die twee krachtlijnen en met de steun van de ene handelde op de andere.

CitroMobile: 
“Jong Citroën”

Tekst Valentijn de Marez Oyens
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Vernieuwend was hij in het systematisch rekening houden 

met een klantenkring die er nog niet helemaal één was: de 

kinderen. Voor hen werden boeken gedrukt en speelgoed 

gefabriceerd. In serieproductie natuurlijk. De eerste op 

één tiende van de ware grootte gereproduceerde Citroëns 

verschenen in 1922: exacte replica van de B2-torpedo’s en 

de 5 pk’s. Als altijd had Citroën als eerste begrepen dat het 

noodzakelijk was precies en authentiek te zijn bij de fabri-

cage van de schaalmodellen. Citroën had onmiddellijk alle 

voordelen ingezien van deze nieuwe vorm van publiciteit, die 

bijzonder doelmatig was omdat ze ieders sympathie wekte en 

niets kostte omdat de modellen verkocht werden.

Aanvankelijk werden ze aan een touwtje voortgetrokken, 

maar het volgende jaar was het speelgoed al voorzien van een 

opwindmotor. Daarna kwamen er meer verschillende model-

len die varieerden in schaal. In 1924 werden er 40.000 schaal-

modellen vervaardigd en in 1925 overtrof de productie zelfs al 

de aantallen geproduceerde auto’s (65.000 tegen over 61.487). 

Binnen enkele jaren werden er tien keer zoveel schaalmodel-

len als echte auto’s geproduceerd. Voor de knutselaars waren 

er ook geheel demontabele modellen.

Er waren ook Citroën-puzzels, -blokkendozen, -kleurboeken 

enzovoort. Op pedagogisch terrein waren er verklarende 

wandplaten, op de scholen werden er doorsneden van het 

mechanische gedeelte verspreid. ‘Wij moeten de vorming 

van de toekomstige klant vanaf zijn jongste leeftijd ter hand 

nemen, om die meer en meer voor de auto’s te interesseren’, 

zei Citroën.

Jong, de vooruitstrevende generatie.

Citroën is ook het bedrijf dat altijd een zeer jeugdig publiek 

aan zich weet te binden. Met vooruitstrevende technieken, 

hippe modellen, inspirerend design, stoere, snelle of juist 

dwarse modellen is Citroën bij uitstek het merk waar jong 

publiek warm voor loopt. Citroën is het merk voor de voor-

uitstrevende generatie, voor de generatie die de toekomstige 

ontwikkelingen vorm zal gaan geven. Dat dat lukt is eigen-

lijk een enorme prestatie, want het is een bijzonder diverse 

doelgroep. Maar voor veel delen ervan heeft Citroën nu juist 

aansprekende modellen.

Citroën met zijn ongeëvenaarde hydraulische veersysteem, 

het Activa veersysteem, projectie op de voorruit, rijstrook-

verlaat-waarschuw-systeem, passief meesturende achteras, 

regensensoren, volledig wegschuifbaar dak, automatisch ver- 

en ontgrendelende electronische parkeerrem.

Voor de in vooruitstrevende techniek geïnteresseerden heeft 

Citroën in alle tijden wel modellen en concept-cars die inspi-

reren, nieuwsgierig en hebberig maken.

Voor de mensen gericht op het veiligstellen van milieu en 

leefomgeving is Citroën al decennia een inspirerende partner. 

Van de lekker tegendraadse en zuinig rijdende 2CV tot en met 

de hybride en volledig elektrische modellen van vandaag, 

zoals de DS5 Hybride.

Voor de jeugd gericht op snelle, stoere, hippe auto’s is Citroën 

natuurlijk ook al jaren de eerste keus. Met de ZX Rally-Raid, 

de AX-cup, de Saxo-cup en de Xsara WRC en de C4-WRC staat 

Citroën al jaren op prominente posities in het rally rijden. 

Maar Citroën weet deze snelheidsduivels ook te vertalen naar 

modellen voor het grote publiek. Niet voor niets is er naast 

een brede verscheidenheid aan Citroën clubs voor diverse 

modellen of regio’s ook in ons midden de Citroën club Citro-

Sport.

Maar ook voor de op design gerichte jongere of voor de dwar-

se, eigenwijze jongere die net iets zoekt buiten de gebaande 

paden, voor al die jongeren is Citroën het merk met modellen 

en ideeën waar je van opveert en geïnspireerd raakt.

Citroën wist en weet met bijzondere en aparte modellen altijd 

goed een karakter van eigenzinnigheid uit te stralen. Lang 

is “eigenzinnig Citroën” ook de kernzin geweest van Citroën 

advertenties. De combinatie van deze eigenzinnigheid en de 

prachtige ontwerpen zorgden en zorgen voor een warme ont-

vangst en positieve grondhouding in de hoek van kunstenaars 

en creatievelingen voor Citroën.

Citroën, 90 jaar jong.

Kortom, Citroën is een bedrijf dat weliswaar 90 jaar oud is, 

maar jong van geest. Citroën staat midden in het leven van 

vandaag en inspireert vele generaties, waaronder juist ook de 

generaties met veel toekomst voor zich. Net als Citroën zelf.

------------------------------------------------------
Biografie André Citroën door Jacques Wolgensinger (1991)
Interview met Erik Verhaest in Ambiance Extrême 19, oktober 2003
Interview met Jean-Pierre Ploué in Auto Motor en Sport 2005/7, 
december 2005
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Begin februari dit jaar vond in Parijs 

weer de prestigieuze oldtimerbeurs 

Retromobile plaats. Citroën was ruim-

schoots vertegenwoordigd. Ons merk 

presenteerde hier de nieuwe afdeling 

‘Citroën Heritage’ en had gekozen voor 

het thema ‘Citroën et l’Art’. Bezoekers 

van Citromobile zullen het thema wel 

herkennen. Een mooie verrassing dit 

jaar was de aanwezigheid van een schit-

terende witte XM V6 24 waarvoor onze 

Franse ‘zustervereniging’ Style XM een 

plaatsje had weten te veroveren in de 

overkoepelende Citroën stand. Een te-

ken dat ook Citroën zich meer en meer 

van de importantie van de XM in haar ge-

schiedenis bewust wordt. Maar er was 

nog meer op XM gebied te beleven want 

voor deze speciale gelegenheid werd ook 

het kunstwerk ‘Apsara’ tentoongesteld. 

Het is één van de kunstwerken werken 

waarvoor Citroën rond de introductie 

van de XM in 1989 opdracht gaf. Apsara 

verteld het verhaal van een vrouwelijke, 

goddelijke danseres met een volmaakte 

gratie. Beeldend kunstenaar Bernard 

Rancillac maakt in het werk gebruik van 

enkele kenmerkende XM-onderdelen. 

Wil je volgend jaar ook eens afreizen 

naar RetroMobile? Hou dan 6 tot en met 

10 februari 2013 vrij.

XM OP RETROMOBiLE
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Zwevend over het 
World Wide Web

In het jaar 2000 werd bijna tegelijk 

met de XM-club ook XMNL opgericht: 

een online Yahoo-forum van de oude 

stempel. Na een voorzichtige start be-

reikte dit forum midden jaren ‘00 van 

het nieuwe millennium een hoogte-

punt in het aantal leden en berichten. 

Tekst & foto’s: Frank van der Veen

Hoe het begon

In 1999 kocht ik een bij de plaatselijke Opel-dealer een BX 

Cannes. We hadden net ons eerste kind gekregen en zochten 

een ruime wagen waar we een kinderwagen, een pak luiers 

en alles wat je voor zo’n kleine nodig hebt, in zouden kunnen 

vervoeren. We waren een Renault 5 gewend, dus de BX was 

een behoorlijke stap vooruit. Er braken tijden aan van veel 

thuis zijn met een pasgeboren baby. Behalve mijn eerste kind 

en een nieuwe auto had ik ook net een nieuwe computer en een 

verbinding met het internet. 

Ik was helemaal enthousiast over mijn nieuwe aanschaf. 

Mijn eerste wagen ooit was een CX, maar na een aantal jaren 

motorrijden en een R5, was ik het genot van een bollengeveerde 

voiture totaal vergeten. Ik wilde mijn BX-kennis wat verbreden 

en zo kwam ik op een avond op het spoor van BXNL: een 

maillijst van een club enthousiastelingen die online hun wel en 

wee over de BX met elkaar deelden. 

Het principe achter een dergelijke maillijst was als volgt: je 

kon je aanmelden via de Yahoo-website. Online kon je op de 

homepage natuurlijk volgen wat er werd gemaild.  In die jaren 

belde je vaak in met een modem  via de gewone telefoonlijn. 

Daarom probeerde je de online tijd zo kort mogelijk te houden. 

Op de Yahoo-website kon je instellen dat alle nieuwe berichten 

op de BXNLwebsite naar je mailadres werden doorgestuurd. 

Deze haalde je dus even vlug binnen en na het verbreken van 

de verbinding had je alle tijd om ze te lezen. 

BXNL was een actieve lijst waar veel informatie en tips over 

series, uitrusting, motorvermogen en noem maar op, werd 

uitgewisseld. Dagelijks kwam er een tiental berichten binnen 

en zo leerde ik in korte tijd heel erg veel over de Citroën BX. Dat 

nam al snel ernstige vormen aan. Er kon geen BX voorbij rijden 

of in mijn hoofd ratelden alle specificaties van de verschillende 

BX’en voorbij. Aan de hand van een wieldop, spoiler, kleur en 

wel of niet een raampje in de c-stijl kon je zelfs op honderden 

meters afstand het juiste model determineren. Door alle 

technische informatie kwam ik ook bij de garage een stuk 

beter beslagen ten ijs.

De XM

Twee jaar later verwachtten we ons tweede kind. Ik begon 

voorzichtig eens na te denken over een grotere wagen. Er 

zou binnen afzienbare tijd immers veel meer kinder- en 

wandelwagens, luiers, etc. vervoerd moeten kunnen worden. 

Een BXbreak was een optie, maar in de buurt stonden ook 

veel XM breaks en die vond ik ook wel aantrekkelijk. Nu was 

de overstap van een BX naar een XM destijds ongeveer even 

groot als die van een XM naar een C6 nu. Een hele stap dus 

naar een duidelijk hoger, luxueuzer en onvermijdelijk duurder 

segment. Ik besloot mij maar eens in te lezen op een XM-

maillijst. Daar zou ik mooi kunnen leren waarop te letten bij 

de aanschaf van een XM. Dat was vreemd, geen XM-maillijst te 

vinden. Misschien zocht ik verkeerd? Maar wat ik ook deed, ik 

vond geen XM-maillijst.

In 2001 kocht ik uiteindelijk mijn eerste XM, een 2-liter break 

op LPG. Ik besloot dan zelf maar een maillijst te beginnen 

onder de naam XMNL. Tot mijn verbazing was deze naam nu 

toch opeens in gebruik bij Yahoo. Enkele liefhebbers die ik 

kende van de BXNL-lijst hadden inmiddels ook een lijst XMNL 

opgericht. Er waren 22 leden, maar er was weinig of geen 

activiteit. Dat stelde mij nogal teleurstel.  Sinds mijn overstap 

naar de XM miste ik de lijst. Nieuwe contacten en kennis 

opdoen via het internet was een tamelijk nieuw fenomeen dat 

ik had leren kennen via BXNL en ik wilde dat ook voor de XM.  

XMNL

Inmiddels was ik lid van de Citroën XM Club Nederland 

geworden en op CitroMobile 2001 besloot ik de standbemanning 

van de club eens te vragen naar de mogelijkheden van een 

maillijst. In mijn herinnering bemanden Edwin Rensen en Ruud 

de Boer de stand. Vanuit de club zagen zij niet direct concrete 

mogelijkheden, maar ze zouden een dergelijk initiatief van 

harte toejuichen. Ik kreeg de tip onder de rubriek ‘vraagbaak’ 

op de website een verwijzing te plaatsen naar XMNL. Zo 

gezegd, zo gedaan. Daarnaast adverteerde XMNL achter in de 

CitroExpert met enkele gratis regeltjes. De maillijst groeide al 

snel naar 60 leden.

Een jaar later was ik inmiddels owner/moderator en besloot ik 

kaartjes te maken om te verspreiden op XM’s op CitroMobile. 

Het werd een kaartje in de geest van de prachtige Suyling-

reclamecampagnes uit de jaren ‘60 en ‘70. In het geval van 

XMNL een XM zwevend over het World Wide Web. De gratis 

annonces in CitroExpert waren ook succesvol en we groeiden 

gestaag door naar 400 leden in 2003 en 800 in 2004. De 

wisselwerking met de XM Club was perfect. Over en weer 

leverde het nieuwe leden op. XM Clubevenementen werden van 

tevoren aangekondigd en achteraf uitgebreid nabesproken. Ik 

vond het altijd leuk de lijstleden bij XM Clubevenementen in 

levenden lijve te ontmoeten. Wanneer je bijna dagelijks met 

elkaar contact hebt en veel lief en leed deelt, is het bij zo’n 
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bekoren. De dagelijkse stroom e-mails in mijn mailbox had 

iets gezelligs en voelde wat persoonlijker. Daarbij las je bij 

XMNL de berichten chronologisch en wisselden techniek 

en flauwekul zich op plezierige wijze af. En ondanks dat er 

stemmen opgingen XMNL te beëindigen of op te laten gaan in 

het Citroën-forum, gingen we gewoon op oude voet verder. Het 

aantal actieve lijstleden werd met het verstrijken der jaren wel 

wat minder. Veel jonge XM-rijders voelden zich blijkbaar meer 

aangetrokken tot een modern en voornamelijk online forum. 

Vanuit Yahoo zijn nog enkele pogingen ondernomen om o.a. de 

zoekfunctie te verbeteren en te versnellen. Dat is uiteindelijk 

ook nog redelijk geslaagd maar wel veel te laat. Het tij was 

niet meer te keren en ook XMNL werd inmiddels links en 

rechts ingehaald door nieuwe fora. En zo kwam min of meer 

een einde aan een tijdperk en aan een mooie en belangrijke 

ontwikkeling op het wereldwijde web. We gaan nu door naar 

web 2.0 of misschien zelfs al web 3.0, wie zal het zeggen.

Voor wie geïnteresseerd is, XMNL bestaat nog steeds. De hele 

geschiedenis  met uitzondering van enkele onder moderatie 

verwijderde incidenten en alle technische kennis staat nog 

online, vanaf het prille begin in 2000 tot nu. Maar wees 

gewaarschuwd: het zijn bijna 50.000 berichten. Samen vormen 

zij een tijdsdocument en een schat aan informatie over de XM 

en haar liefhebbers. Aanmelden kan trouwens ook nog steeds. 

Zoek op Google maar eens op XMNL, dan vind je het wel.

eerste ontmoeting alsof je elkaar al jaren kent. Midden 2004 

kende XMNL een hoogtepunt in haar bestaan. In de maand mei 

van dat jaar werden er 1755 berichten verstuurd.

Lief en leed

En daar komen we direct op een teer punt in de geschiedenis 

van XMNL en van veel maillijsten en forums in het algemeen. 

de discussie tussen de rekkelijken en de preciezen, tussen 

alpha’s en beta’s, linker en rechter hersenhelft, gezelligheid 

en techniek. De techniek kwam steeds minder aan bod. 

Regelmatig kwamen er vragen van nieuwkomers voorbij waar 

binnen de lijst inmiddels niet adequaat genoeg mee om werd 

gesprongen en beantwoord. XMNL werd gedomineerd door 

een harde kern lolbroeken met een hoog stamtafel-gehalte. 

Erg gezellig maar soms ook wat grof en dat schrok enkele 

XM liefhebbers af. Als moderator had ik soms de handen vol 

aan het voorkomen van problemen, het sussen van uit de 

hand gelopen discussies en, het verwijderen van hinderlijke 

of zelfs beschonken types. Een rol waarvoor ik totaal niet 

geschikt was. Ik hield niet van agentje spelen en dat deed ik 

dan ook niet bepaald goed. Tot mijn spijt zag ik dan ook enkele 

gewaardeerde XMNL-leden vertrekken.  

De ledenteller tikte ondertussen vrolijk door en steeg de jaren 

daarna zelfs tot boven de 1800 leden. Er werden leuk Polls 

gehouden en initiatieven ontplooid. Interessant waren ook de 

uitslagen. Zo bleek in een poll uit 2004 dat het overgrote deel 

van de leden tussen de 30 en 40 jaar was. Of een poll waaruit 

bleek dat in de provincies Zeeland en Overijssel niet veel 

XM’s rondreden of in ieder geval weinig lijstleden woonden. 

Ook mooi was dat er een behoefte begon te ontstaan aan het 

bewaren van de opgedane en uitgewisselde kennis. Lijstleden 

begonnen spontaan overzichten te maken van alle technische 

onderwerpen die waren besproken of fotodatabases aan te 

leggen. XMNL had binnen de Yahoo-structuur echter weinig 

mogelijkheden om dat goed te organiseren. Terugkijkend 

op die ontwikkeling zie je dat we toen zochten naar wat men 

tegenwoordig een wiki noemt. We waren eigenlijk Web 2.0 

avant la lettre.  

Ondertussen zag ook het Citroën-forum het licht. 

Een snel groeiende community die alle Citroën-types 

vertegenwoordigde en zich bediende van nieuwe PHP-

forumtechnieken. Het grote voordeel daarvan was o.a. de 

goede zoekfunctie en het rubriceren per onderwerp. Noem 

mij maar ouderwets maar mij kon de structuur ervan niet 

Autobedrijf 
G. Kaandorp BV
Onderhoud Citroën 
Tel. 072-5053066

HARRY MARTENS LIMMEN
Versnellingsbakrevisie

Gespecialiseerd Citroën

Tel. 072-5055570

• Repartie en onderhoud
• Schadereparaties
• APK keuringen
• Onderhoud airco’s
• STEK gecertificeerd
• Gratis leenauto op afspraak

U vindt ons aan de Rijksweg 50, 1906 BJ  Limmen (NH)

Versnellingsbakrevisie voor 
ID/DS, SM, XM, Lotus, Maserati
Ook revisie andere automerken

Ruil versnellingsbakken
Internationale verzending

kijk ook op www.ds-vitesse.com

D
é C

ITROËN speci
al

is
t 

D&O Services 

Wilt u zelf meesleutelen aan de reparatie van uw Citroën?  
Als de reparatie zich daarvoor leent, is dat in overleg mogelijk. 

D&O Services 
Dé Citroën-specialist in midden-Nederland  

waar u terecht kunt voor: 

Citroën-onderhoud  
Citroën-revisie 

Citroën-verhuur  
 

en onze specialiteit:  
Citroën-restauratie 

www.decitroenspecialist.nl 

Xenonstraat 158, 1362 GH Almere
T: 036 54 032 56 F: 036 54 032 57 E: info@decitroenspecialist.nl

Wij werken alleen volgens afspraak

Zwevend over het 
World Wide Web

‘We zochten toen naar wat 
men tegenwoordig een 

‘wiki’ noemt’



28 AE 53 29AE 53

huis, dus kunnen we gerust spreken van een huisgaragist. 

De overgang van een kleinschalige garage naar deze grotere 

en commerciëlere business, beviel niet iedereen en in 2001 

stapte Ceulen uit de onderneming om zich aan de ICT te 

wijden.

Nu drijft Jaap de garage met hulp van  4 medewerkers , te 

weten  zijn vrouw  Anneke Hooijer die verantwoordelijk is 

voor de administratie  Gauke Smit  en Albert Plieger die als 

monteurs in dienst  zijn en per 1 maart diende de nieuwe 

generatie zich aan met de indienstreding  van  Joost , één van 

de twee zoons van Jaap en Anneke. 

Maar waarom Jaap zijn voorliefde voor Citroëns?  Vanaf de 

de 2CV is Jaap geïntrigeerd door de gebruikte techniek  en 

zeggen hem andere auto’s minder. Als voorbeeld geeft hij 

de introductie van de GS met de luchtgekoelde motor. Deze 

nieuwe techniek bracht in het begin zeer veel problemen 

met zich mee, maar is technisch daardoor niet minder 

interessant. 

De XM ervoer Jaap als een wereld van verschil na een CX. 

Ten eerste qua roest en ten tweede qua problemen met de 

elektronica. Dit wil niet zeggen dat de eerste XM’s geen 

problemen hadden, met name de veercomputers waren 

een bron van ergernis. Maar daar was een remedie voor: ’s 

Op een kleinschalig industrieterrein waar ook gewoond 

wordt, in het noorden van de stad, bevindt zich de garage 

van Jaap. Reeds jaren geleden waren Martin en ik het zat 

om telkens naar Twente te rijden voor onderhoud aan onze 

XM. Zoekende naar een garage in de buurt hoorden we van 

vrienden van ons enthousiaste geluiden over Jaap. Bleek hij 

ook nog een echte Citroën-liefhebber te zijn! En lid van de 

XM-club, maar dat wisten we toen nog niet.

Voor deze serie toog ik op een regenachtige woensdagavond 

naar industrieterrein Ulgersmaborg voor een gesprek 

met Jaap. Daar stond ik voor een afgesloten hek me 

enigszins verloren te voelen op een ’s avonds  wel erg rustig 

industrieterrein, toen een vrolijk hallo mijn oren bereikte. 

Een genoeglijk gesprek volgde.

Na een aantal jaren MULO gevolgd te hebben, besloot Jaap 

de overstap te maken naar de richting auto-techniek van 

de LTS. Op 18-jarige leeftijd begon hij bij een Citroëngarage 

in Hoogeveen te werken als monteur. Daar heeft hij 10 jaar 

gewerkt en toen bleek reeds dat ook het handelen een 

passie voor hem was. Al werkende haalde Jaap zijn vak- en 

middenstandsdiploma. Na een tussenstop in een groothandel 

voor automaterialen, vond hij weer een aanstelling bij een 

garage. Ditmaal in Zuidwolde (Dr) waar hij zich voornamelijk 

bezighield met de handel in Citroëns, onder anderen  met de 

heren Ceulen en Brinkers. 

In 1996 bleek dat Brinkers ermee ophield en ontstond  

Ceulen en Ko.  De garage bevond zich aanvankelijk aan de 

Agricolastraat, maar verhuisde in 1999 naar een nieuw pand 

op eerder genoemd industrieterrein. Op loopafstand van ons 

Mannen met een 
LHM-pomp als hart

Het liefst bewaart hij nog 
het kapotte onderdeel om de 

klant te kunnen laten zien 
wat er aan de hand was.

In deze serie wil ik jullie graag 

onze eigen “garagist” voorstel-

len; Jaap Koster van Ceulen en 

Ko* (lees Ko-ster), te Groningen.
tekst: Tineke Poelert & foto’s: Anneke Hooijer
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ochtends eerst de accu-klem er even afhalen, even koffie 

gaan drinken en dan de accuklem er weer op. Dan kon de 

dame weer gaan zweven. Later bedachten ze een andere 

oplossing door iets kort te sluiten waardoor de auto toch 

bleef veren. Sinds ’91 is dit probleem verholpen.

Momenteel heeft Jaap nog een stuk of 10 XM’s in onderhoud 

(een paar jaar geleden nog meer dan .30), voornamelijk 

diesels. Hij merkt op dat het snel minder wordt, omdat veel 

mensen overstappen naar een C5. Mede door het feit dat veel 

van onze dames al veel kilometers op de teller hebben staan 

en als zich dan een dure reparatie aandient veel mensen dat 

niet meer zien zitten.

Om aan te tonen hoe sterk de XM is, vertelt Jaap een 

illustratief verhaal.  Vorige winter nam een chauffeur een 

bochtje niet goed en schoof de dame op een muurtje. De 

voorwielen waren er ook overheen geschoten, waardoor 

het niet meer lukte zelfstandig van het muurtje te komen. 

Een kraan bood uitkomst. Nadat de auto eraf getild was 

mankeerde er, op wat krassen na,  eigenlijk niets aan.

Jaap is nog echt een vakman van de oude stempel, blijkt 

uit het gesprek. Het feit dat men tegenwoordig geen 

middenstandsdiploma meer hoeft te halen om voor zichzelf 

te beginnen, stuit hem tegen de borst. Zeker op financieel 

vlak ervaart hij het als erg belangrijk dat je wel enige 

boekhoudkundig inzicht hebt en weet waar je mee bezig bent. 

Ook als het gesprek op de ‘APK-garages’ komt, blijkt Jaap 

daar geen goed woord voor over te hebben: “Mensen lokken 

met goedkope aanbiedingen, maar vervolgens wel alle extra’s 

berekenen”. Als voorbeeld haalt hij een aanbieding van het 

guldentijdperk aan:”Je band laten repareren voor 1 gulden. 

Ja…. Maar de rekening kwam veel hoger uit, omdat de banden 

erop gelegd moeten worden, uitgebalanceerd , etc…. Alles 

wordt in rekening gebracht, dus reken maar op een factuur 28 

gulden! Of autobanden : 4 halen, 3 betalen….. Dat is niet lastig 

indien je de bruto-prijzen hanteert.” Dit is niet de manier van 

zaken doen die Jaap voorstaat….. Eerlijke handel! Alleen dat 

repareren en in rekening brengen wat echt nodig is en dat in 

overleg met de klant. Het liefst bewaart hij nog het kapotte 

onderdeel om de klant te kunnen laten zien wat er aan de 

hand was. Hij merkt dat dit ook echt op prijs wordt gesteld 

(Hier kunnen we persoonlijk van getuigen).

Na afgesproken te hebben dat Jaap nog wat foto’s opstuurt, 

nemen we afscheid en sluit het grote hek zich weer achter 

me. Tot een volgende keer.

Citroëndealer 
GERT DE JONG AUTOMOBIELEN 

is gespecialiseerd in XM en CX

Lakenblekerstraat 33, 1431 GE Aalsmeer, telefoon 0297-369369
e-mail: info@citroen-aalsmeer.nl, www.citroen-aalsmeer.nl

CQS: tel +32 16 62 42 15 • fax +32 16 62 42 16 • info@cqsbelgium.be • www.cqsbelgium.be

Citroville: tel. & fax: +31 545 27 55 95 • dibert@citroville.nl • www.citroville.nl

Geef uw geliefde Citroën in goede handen.

The complete service

for your Citroën
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Ik denk dat het al weer ruim een jaar geleden is, dat ik in het tijdschriftenschap voor het 

eerst het Youngtimer Magazine zag liggen. Zoals wel meer mensen hopelijk in een boek-

winkel doen, bladerde ik het enkele keren door en legde het weg. Uiteindelijk kon ik de ver-

leiding niet weerstaan en nam  een abonnement. Ik vind het een leuk tijdschrift, gemaakt 

door liefhebbers. De afgelopen maanden dacht ik regelmatig: ‘ik moet eens contact leggen 

met de redactie.’ De XM is immers ook een youngtimer. Hoofdredacteur Gert te Lintelo was 

me voor. In het laatste nummer vroeg hij bezitters van een XM om hun ervaringen te de-

len. Een reactie kon uiteraard niet uitblijven... Inmiddels staat een aantal clubleden in het 

Youngtimer Magazine. Een goed moment om eens aan Gert te Lintelo een aantal vragen te 

stellen over zijn passie voor auto’s. 

Een XM als 
youngtimer
van de zaak ?
Intervieuw met Gert te Lintelo van het Youngtimer Magazine

Tekst Arjan Bosman
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er ook daadwerkelijk eentje te 

hebben. Als ik, ik doe maar even 

gek, anderhalve ton aan auto’s zou 

moeten besteden, zou ik daar denk 

ik een stuk of vijftien eigenlijk 

helemaal niet zo vreselijk extreme 

auto’s voor kopen, waarbij de helft 

op zou gaan aan een Lancia Aure-

lia B20 Coupé, voor mij een van de 

mooiste auto’s aller tijden. En om 

in de Citroën-sferen te blijven: een 

2CV uit de late jaren zestig zou ik 

dan ook beslist willen hebben.” 

Welk merk heeft volgens jou 

in die jaren de toon gezet en 

waarom?

“Eén merk? Dat vind ik lastig. 

Citroën maakte tot in de jaren 

tachtig en negentig (BX, CX en XM) 

ware statements. Op de rest van 

de auto-industrie had dat echter 

niet zo veel invloed; Citroëns wa-

ren lange tijd heerlijk eigenzinnig, 

maar te weinig inwisselbaar om in 

brede kring navolging te vinden. 

Maar trendsetters? Porsche en 

later Audi hebben een aanzet 

gegeven tot een lange levensduur 

van de carrosserie door het staal 

te verzinken. Dat heb ik altijd een 

prachtige ontwikkeling gevonden: 

je geeft veel geld uit aan een auto 

en de fabrikant zorgt er dan voor 

dat je er ook lang plezier van kunt 

hebben. 

Dat vind ik de ware invulling van het begrip duurzaamheid, in 

tegenstelling tot de kortzichtige visie van die milieufetisjisten 

die alleen maar denken aan CO2-uitstoot, iets wat naar mijn 

overtuiging binnen nu en  tien jaar een volslagen misvatting 

zal blijken te zijn. Qua passieve veiligheid hebben Mercedes-

Benz, Volvo en Rover (met de 2000) een trend gezet, alles wat 

daarna gebeurde was een vervolg. Ook dacht men in Amerika 

in de jaren zeventig al over airbags, terwijl daar in Europa 

nogal lacherig over werd gedaan. Ik moet daar overigens wel 

aan toevoegen, dat ik veiligheid  een goede zaak vind, maar 

me er zelf niet zo erg mee bezig houd. Was dat wel zo, zou ik 

principieel alleen maar in nieuwe auto’s moeten rijden en het 

uit alle artikelen in het Youngtimer Magazine blijkt dat de 

redactie liefhebbers is van youngtimers. Hoe verklaar je 

jouw liefde voor auto’s uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90?

“Eigenlijk gaat mijn autoliefde verder dan die jaren. Op mijn 

dertiende kreeg ik met Sinterklaas Het Grote Autoboek van 

Ralph Stein cadeau en daar is mijn autogekte mee begonnen. 

Ik vind eigenlijk de gehele autogeschiedenis interessant, al 

vind ik de periode van na pakweg 1930 het meest boeiend. Toch 

heb ik ook prachtige herinneringen aan mijn deelname aan 

de London Brighton Run als bijrijder/’duwer’ in een De Dion 

Bouton van begin 20e eeuw. Ik rijd ik zelf auto’s uit de in de 

vraag genoemde periode. Waarom? Juist in deze tijd vind je nog 

heel veel auto’s die karakter hebben en veel rijplezier bieden, 

zonder dat je er miljonair voor hoeft te zijn, terwijl auto’s van 

die leeftijd ook nog steeds goed bruikbaar zijn in het heden-

daagse verkeer. Waar ook nog bij komt dat ik veel zogenaamde 

droomauto’s prachtig vind, maar zelden de ambitie heb om 

motorrijden afzweren. Kom nou, dan kan ik ook de kurken-

trekker op Marktplaats zetten en mijn sigarenkist in de open 

haard mikken!”  

Waaruit bestaat jouw wagenpark?

“In de wintermaanden rijd ik met een Mercedes-Benz E 

320 Coupé, in de zomer met een Alfa Giulia van 1971 en een 

Spider van 1988. O ja, een Fiat Panda van 1991 is er ook nog, 

al noemen mijn vrouw en ik dat de auto van onze hond. Ik 

vind dat een heerlijk primitief 2CV-achtig ding, maar dan op 

z’n Italiaans. ‘s Zomers rijd ik ook motor, waarbij ik wederom 

nostalgische neigingen heb; mijn jongste tweewieler is van 

1985, een 125 cc Peugeot scooter van 1995 (om even snel te 

pakken) niet meegerekend.”  

Wat heb je liever, een youngtimer ‘dans son jus’ of één in 

showroomstaat en waarom?

“Bij showroomstaat – dan denk ik aan auto’s met vreselijk 

lage km-standen - heb ik het gevoel van ‘prachtig, maar mag 

ik daar eigenlijk wel in gaan rijden?’. Anderzijds vind ik zo iets 

ook een mooi uitgangspunt om er echt van te gaan genieten 

en alle onderhoudsvoorschriften keurig in acht te nemen, 

zodat zo’n auto er ook na 250.000 km nog steeds perfect 

uitziet. Dat kom je bij elk merk tegen, zo zijn er ook XM’s met 

300.000 km of meer die er nog steeds uitzien alsof ze amper 

75.000 km hebben gereden. Kijk je echt in mijn hart, heeft 

dat mijn voorkeur: gebruikt, maar toch nog heel mooi. Auto’s 

zijn immers niet gemaakt om er alleen maar naar te kijken. 

Zodoende vind ik ‘dans son jus’ heerlijk, al wordt die typering 

vaak misbruikt; ‘overduidelijk zichtbaar achterstallig onder-

houd’ zou dan aanzienlijk treffender zijn.” 

Waarom zou iemand abonnee moeten worden?

Omdat je dan elke twee maanden – ik hoop op iets langere 

termijn op maandelijks, dat is sterk afhankelijk van de adver-

tentiemarkt – een blad in de bus krijgt, dat je even losrukt van 

de alledaagse ‘auto is vervoer van A naar B-filosofie’. We zijn 

allemaal mensen met diezelfde heerlijke afwijking, Youngti-

mer Magazine brengt je even onder geestverwanten. Waarbij 

een abonnement het voordeel biedt dat je iets goedkoper uit 

bent en het blad zonder de gang naar de winkel (als PostNL 

een beetje meewerkt) keurig thuisbezorgd krijgt.”

Bewaar je herinneringen aan Citroën, en zo ja, welke?

“Vijf keer een 2CV, een Dyane, een Ami 8, een GS Break, vier 

keer een DS en eenzelfde aantal CX’en, een Xantia en een 

Saxo VTS. Sommige  van deze auto’s had ik naast elkaar; een 

DS21 Pallas heb ik acht jaar gehad. Alleen aan de CX denk ik 

met gemengde gevoelens terug. Ze reden geweldig, maar al-

‘Een XM maakt ook warme 
gevoelens wakker’

HOE ZIT DAT MET DIE BIJTELLING?
Voor de fiscus betreft bijtelling het voordeel dat u hebt 

van het privégebruik van de auto van de zaak. Momen-

teel dient 25% van de cataloguswaarde van de auto bij 

het inkomen opgeteld te worden. Over deze 25% ‘extra 

inkomsten’ dient u dus inkomstenbelasting te betalen. 

Dit geldt echter niet voor zogenaamde Youngtimers. 

Voor een zakelijk gereden XM ouder dan 15 jaar, geldt 

een percentage van 35% over de de dagwaarde van de 

auto, en niet over de catalogusprijs van de auto. 

De dagwaarde van een 15 jaar oude XM ligt natuurlijk 

aanzienlijk lager dan ooit de nieuwwaarde. Dat maakt 

een oudere XM dus mogelijk interressant voor het 

zakelijk verkeer. Om de dagwaarde in het economische 

verkeer te bepalen kan u gebruikmaken van: veiling-

prijzen, de waarde waarop de auto getaxeerd is voor de 

verzekering of actuele kilometerprijzen.

les wat je kon beetpakken had je vroeg of laat (meestal vroeg) 

los in de hand. In vergelijking met een DS vond ik de bouw-

kwaliteit rampzalig, al praat ik dan vooral over het interieur. 

Een 2CV zou ik nog steeds wel weer willen hebben en, een 

XM maakt ook warme gevoelens wakker, bij voorkeur het 

‘oermodel’. Ik heb er fijne herinneringen aan, met als toppunt 

een reis met een XM Break naar de historische races op het 

‘Circuit des Remparts’ van Angoulême. Dat zou ik graag nog 

eens overdoen. “

“Waarom ik geen Citroën meer rijd? Ik heb misschien een te 

brede belangstelling voor auto’s en van het één kwam het 

ander. Waarbij mijn afgelopen kwart eeuw sterk gegroeide 

liefde voor Italië ook wel een rol zal spelen.” 

Tot wanneer ligt het magazine in het schap? Kunnen losse 

nummers nabesteld worden?

“Het magazine ligt tot en met 4 mei in de winkels. Losse num-

mers bestellen kan via www.youngtimer-magazine.nl. “

Youngtimer Event ‘Forever Young’ in Ulft

Het Youngtimer Magazine organiseert Neerlands eer-

ste evenement voor youngtimers onder de titel ‘Forever 

Young’. Op 20 mei 2012 opent het voormalige DRU ter-

rein in Ulft de  poorten. Houd de datum vrij! Meer info 

vind je op www.youngtimerevent.com

‘Veiligheid? Dan kan ook mijn 
kurkentrekker op Marktplaats’



36 AE 53 37AE 53

Vervangen 
distributieriem 
en multiriem 
XM 2.0 
16 V SX.

Ik rijd alweer zo’n 10 jaar XM. In de beginjaren bracht 

ik mijn XM naar mijn dealer, Veldma in Groningen. Daar 

liet ik de dame naar volle tevredenheid onderhouden en 

repareren. Dan zijn we aangekomen in het jaar 2005 en ik 

kocht er een XM Multimedia bij. Even later gevolgd door 

een CX Prestige uit 1978 en een DS uit 1972. Dit was het 

moment om toch maar eens meer onderhoud en reparaties 

zelf uit te gaan voeren aan mijn wagens in plaats van het uit 

te besteden. Het bijwonen van een XM Club sleutelmeeting 

bij Veldma in Groningen zorgde ervoor dat ik nog meer zin 

kreeg om alles zelf te doen en ik leerde in de loop der tijd 

veel. Eigenlijk alleen maar door het ook te doen!

Mijn Xm 2.0 16 V was eigenlijk toe aan een distributiewissel, 

iets waar ik toch wel enigszins tegen opzag, zeker als ik het 

helemaal zelf zou moeten doen. Daarom vroeg ik Sohail, die een 

dergelijke klus eerder had uitgevoerd, of hij me bij wilde staan. 

Samen met Wim van Bakel wilde hij dat wel en dus maakten we 

een afspraak om de klus op een zondag te gaan klaren.

Ik haalde bij Veldma de benodigde onderdelen en zette de XM 

de avond van tevoren al in de loods. Zo wilde ik er voor zorgen 

dat de motor koud zou zijn als we zouden beginnen. Ook 

heb ik de voorzijde op assteunen gezet, het rechtervoorwiel 

verwijderd en de kappen in de wielkast weggehaald.

Hoe gaan we te werk?

We beginnen met het ondersteunen van het motorblok door 

een krik onder de carterpan te zetten. Met de krik zetten we 

het blok iets onder “spanning”. Daarna kun je de beugel met 

de noodstopknop bij de veerpoot verwijderen. Vervolgens kun 

je de complete bovenste motorsteun weghalen.

Daarna kun je de bout achter de ring bij het schutbord 

losdraaien. Door de ring zit ook een bout. Als je deze losmaakt, 

kun je de motor met de krik nog iets verder ‘optillen’. Hierdoor 

kun je ook een van de inbusbouten van de spanrol van de 

multiriem verwijderen. Dat is handig, anders zit het chassis 

van de wagen nog wat in de weg.

Nu zetten we de krik nog iets hoger en trekken tegelijkertijd 

de krik iets naar de voorzijde van de wagen. Let op! Denk 

om de benzineleiding bij het schutbord. Bij het iets naar 

voren trekken kan namelijk het motorblok de benzineleiding 

afklemmen en dat willen we natuurlijk niet.

We laten daarna het koelwater uit het blok lopen zodat we 

later de thermostaaten koelwaterpomp kunnen vervangen. 

Uiteraard verversen we dan ook de koelvloeistof. Dat moet je 

eigenlijk elke 60.000 kilometer of 2 jaar doen.

Nu het blok wat hoger staat, kun je de deksel van de 

distributieriem demonteren. Dat gaat als volgt:

- Draai de inbusboutjes rondom los.

- Trek de metalen “lip” aan de bovenzijde van de deksel 

ongeveer 5 centimeter omhoog.

- In lijn van de “lip” kan nog een inbusboutje zitten die het 

deksel vasthoudt. Bij mij was dat niet het geval. Is die bij jou 

wel aanwezig? Draai die dan ook los.

- Onderin zit nog een kleinere afdekkap. Demonteer deze ook. 

Zie je hier witte aanslag? Dan duidt dat op lekkage van de 

waterpomp.

- Nu ligt de gehele riem bloot.

Nu moet je twee paspennen door de blokkeergaten in de 

riemwielen van de nokkenassen steken. Die kun je kopen, 

maar ik had ze van Veldma in bruikleen. In mijn geval ging dat 

bij een van de nokkenassen niet helemaal, omdat de opening 

en het gat waar de pen doorheen moet, niet recht voor elkaar 

stonden. Een slappe riem kan dat veroorzaken. Dat bleek ook. 

Later zagen we dat de oude riem bijna een tandbreedte was 

uitgerekt.   

Na nog wat frunniken, kregen we ook de tweede paspen op zijn 

plek. De pennen moet je er zover insteken, dat ze in lijn staan 

met de twee riemwielen waar ze ingaan. Nadat dat is gedaan, 

moet je goed kijken hoe de oude riem precies loopt.

Nu zijn we aangekomen bij de volgende klus. Het markeren 

van de oude riem. Dat doe je als volgt: Je zet een streep op de 

zijkant van de oude riem en trekt deze in lijn door op de 

zijkant van het nokkenasriemwiel. Dit doe je op één tand en 

dan nog een keer een tand of vijf verder. Het is belangrijk om 

op de oude riem ook de looprichting te markeren, omdat deze 

natuurlijk op de oude riem is verdwenen. Breng ook op andere 

plekken markeringen aan.

Daarna leggen we de oude riem op de nieuwe riem leggen. Zo 

kunnen we de markeringen van de oude riem op de nieuwe 

riem overzetten. Dan weet je precies waar je de nieuwe riem 

straks moet plaatsen. Hou ook de looprichting goed in de 

gaten. Let ook goed op de tanden van de oude en de nieuwe 

riem. Zoals hierboven al aangegeven, bleek de oude riem wat 

uitgerekt. Controleer na het overnemen van de markeringen 

alles nog een keer en voor deze zekerheid dubbel. Wees zeker 

van je zaak!

En nu we toch bezig zijn, nemen we meteen de waterpomp 

mee. We zijn nu toch ‘in de buurt’. Mijn waterpomp bleek nog 

te komen uit het bouwjaar van de XM. Ik zag ergens het jaartal 

1996 vermeld staan. Die is bij de vorige distributiewisseling 

niet vervangen. De pakking van de waterpomp verwijderen 

is een prutsklus en kost behoorlijk wat tijd. Is de pakking 

nog netjes, dan kun je volstaan met het aanbrengen van een 

nieuwe vloeibare pakking op de nieuwe waterpomp. En nu we 

toch de distributieriem vervangen, pakken we gelijk ook de 

spanrollen mee. 

Nu kunnen we de nieuwe distributieriem aanbrengen. 

Zorg ervoor dat de markeringen op de juiste plek zitten en 

controleer nogmaals de looprichting. Nu is het alleen nog zaak 

om de riem op de juiste spanning te brengen. Sohail heeft een 

mooie riemspanner, de DT-Hertz van Facom. Daarmee kun je 

dat gemakkelijk doen. Er is geen afstelfrequentie van de riem 

Tekst & foto’s Mark Schraven
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voor de XM 2.0 16v bekend, maar als richtlijn kun je de waarden 

van de 1.8 16V XU-motor uit de Xantia nemen.

Als de riem goed zit, kun je de motor met de hand draaien. 

Dat doe je door de bak in zijn ‘vijf’ te zetten en aan het andere 

voorwiel te draaien. Zo kun je zien of alles goed loopt. De 

markering zal niet meer gelijk zijn na 2 keer ronddraaien, maar 

dat is normaal. Voor je begint met het draaien aan het wiel, 

moet je de krukaspoelie tijdelijk monteren. Doe je dat niet dan 

loop je de kans dat het krukasriemwiel naar buiten komt en de 

riem er afloopt. In de krukaspoelie zit ook het blokkeergat voor 

de krukas. Hiermee kun je controleren of de krukas ‘op tijd’ 

staat. De krukaspoelie heb ik ook preventief vervangen. Het is 

een metalen schijf met een ring waartussen gevulkaniseerd 

rubber zit. De buitenste ring, daar waar het gat in zit, kan 

verdraaid zijn. Maar het geheel kan ook loskomen en dan zit 

de multiriem in de distributieriem. Dat kan flinke motorschade 

met zich meebrengen. Altijd preventief vervangen bij een 

distributiewissel dus.

Nu nog even de multiriem vervangen. Teken op de multiriem 

ook de looprichting aan. De krukaspoelie wilde ik ook 

vervangen. Deze kun je het makkelijkste demonteren met een 

luchtsleutel. Als je een nieuwe plaatst, kun je een pen of een 

boor van ongeveer 7 MM door het gat halen en met een klein 

spiegeltje erachter (zie foto) kijken of deze goed zit. 

We gaan nu de multiriem verwijderen. Hiervoor moeten we de 

multiriem spanningsloos maken. Dit doe je door de drukrol 

richting het schutbord te drukken en een verlengstuk van je 

doppenset in het gaatje te steken en er zo voor te zorgen dat 

de riem spanningsloos blijft. Zo kun je de multiriem losmaken.

Nu kun je de nieuwe looprol en spanrol monteren. De spanrol 

doe je als laatste door deze richting het schutbord te drukken 

zodat je de multiriem goed kunt monteren. De riem kun je over 

de poelie van de hogedrukpomp zetten. Daarna kun je de loop 

van de riem controleren. Nu nog even de thermostaat en de 

bougies vervangen en het blok voorzien van nieuw koelwater.

Tot slot gaan we de twee afdekkappen van de multiriem weer 

monteren en de motorsteun op zijn plek vastzetten. Nu is de 

Citroën XM helemaal vertroeteld.

Dan komt het grote moment: Start de motor! Als alles werkt, 

kun je een blokje om. Controleer na 100 kilometer nog even 

het koelwaterniveau en vul het bij als het nodig is. Ik heb deze 

zondag dankzij Wim en Sohail veel geleerd. En ik hoop jullie 

ook! Sohail en Wim: nogmaals bedankt.

De Citroën XM Club Nederland is een vereniging met bijna 400 

leden. Zij hebben allemaal iets gemeen, namelijk een warme 

belangstelling voor de XM. Voor en achter de schermen houden 

verschillende liefhebbers de club draaiende. Dat gaat prima, 

maar zo af en toe kunnen we enkele nieuwe krachten gebruiken. 

Zo ook nu. 

PENNINGMEESTER

De  penningmeester draagt zorg voor de financiële afhandeling 

van het reilen en zeilen van de XM club. In het bestuur van de 

club, dat bijna maandelijks bijeen komt, is de penningmeester 

aanspreekpunt voor financiële kwesties. Tevens presenteert 

de penningmeester eens per kwartaal een geactualiseerde 

stand van zaken. Gedurende het jaar heeft de penningmeester 

regelmatig contact met de diverse commissies en functionarissen, 

bijvoorbeeld over boekingen op het terrein van de betrokken 

functionaris. Na afloop van het boekjaar stelt de penningmeester de 

concept jaarrekening en, in overleg met de overige bestuursleden, 

de concept begroting op. De concept jaarrekening wordt aan de 

kascontrole commissie voorgelegd. Naast de overleggen en de 

contacten met de commissies en functionarissen (totaal ruim een 

avond per maand) is de tijdsbesteding wekelijks circa twee uur om 

een en ander actueel te houden.

TECHNISCHE COMMISSIE

De Technische Commissie (TC) heeft behoefte aan een aantal leden 

met technisch inzicht. Deze commissie houdt zich (uiteraard) bezig 

met de inwendige techniek van de XM. De TC organiseert jaarlijks 

één of meer evenementen met een technische achtergrond. 

Ook adviseert de TC het bestuur over zaken gerelateerd aan de 

technische kant van de doelstelling van onze club: ‘Het in stand 

houden en restaureren van de Citroën XM en de leden hierbij tot 

steun zijn.’ Daarnaast leveren de commissieleden elk kwartaal 

een bijdrage aan de Ambiance Extrême. Uiteraard kun je ook 

vragen verwachten van leden met een technisch probleem. Wil 

je een bijdrage leveren, dan nodigen we je hierbij uit om je aan te 

melden. 

EVENEMENTENCOMMISSIE

Al sinds het vroege begin organiseert de Evenementencommissie 

talrijke evenementen. Of het nu gaat om een sleutelmeeting, rondrit 

of andere technische bijeenkomst, de Evenementencommissie 

regelt het. Heb jij zin om deze of nieuwe evenementen mee te 

organiseren voor de leden van de XM Club? Neem dan contact op! 

REDACTIELEDEN

We zijn altijd op zoek naar uitbreiding van de redactie. Weet je hoe 

je een verhaal lekker opschrijft? Let je graag op de d’s en t’s? Houd 

je graag de vinger aan de pols van Citroën-minnend Nederland? 

En doen deadlines je hart sneller kloppen? Dan kunnen we jouw 

hulp goed gebruiken! 

Voor deze functie hoef je echt geen professioneel journalist te 

zijn. Het belangrijkste is je creativiteit en enthousiasme om ieder 

kwartaal de clubleden te vertellen over het wel en wee van de XM. 

Interesse gewekt?

Voor de functies kun je contact op met Eddy Bueno (030 - 287 13 37 

of e.bueno@planet.nl) of Arjan Bosman (0627 - 091 314, na 19 uur 

of arjan@bosman.pro). Dat kan ook als je op een andere manier 

actief wil worden voor de club. 

Vacatures
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Welcome to our Japanese members.

De contacten met de XM-fotografen en de Citroën liefhebbers uit Japan is bepaald niet 

zonder gevolgen gebleven. Na het verschijnen van AE 51 met daarin de special over 

het Citroënleven in Japan, hebben we zes Japanse leden mogen verwelkomen.  Het 

enthousiasme onder hen is zo groot dat een aantal zelfs voornemens is CitroMobile 2012 

te gaan bezoeken. Prachtig hoe de liefde voor de XM internationale vriendschappen 

smeedt. (Ons tijdschrift wordt aan hen ook in PDF-formaat gezonden zodat zij het 

gemakkelijk kunnen vertalen.)  

XM’s of the World
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Bij Bart Ebben heeft u zelf de keuze voor nog goedkoper onderhoud, 

APK en schadeherstel door gebruik te maken van groene onderdelen met 

garantiemogelijkheid tot zelfs levenslang! Beslis zelf en maak een afspraak 

in onze moderne werkplaats. Ook als u op zoek bent naar een andere auto 

moet je Bart Ebben. Kijk voor ons actuele aanbod op www.bartebben.com

Dè specialist
in autoverkoop.

Dè specialist
in onderhoud en APK.

Dè specialist
in schadeherstel.

Dè specialist 
voor uw auto.

Voor voordelige 
èn verantwoorde 

groene onderdelen 
moet je Bart Ebben.

Sluisweg 18 - 6581 KA Malden  - 024 348 80 14 - info@bartebben.com

Specialist Citroën Peugeot.

adv_xmclub_onderdelen.indd   1 23-01-09   13:30

COLO        FON 

Ambiance Extrême 
verschijnt 4x per jaar 

lidmaatschap
Citroën XM Club Nederland
Contributie € 46,-,
wordt naar rato berekend

voorzitter
Eddy Bueno  
t   030 - 287 1337

vice-voorzitter
Arjan Bosman
t   06 27 09 13 14 (na 19 uur)

secretaris
Frank Bekker
Luchthavenlaan 42
5024 TE  TILBURG
t 06 30 00 83 75 (na 19 uur)
secretaris@xmclub.nl

penningmeester
Loke Tegelberg
bankrekening: 1579.14.194
Citroën XM Club Ned.
Nigtevecht

ledenadministratie
Ton Hougee
Planetenlaan 267 
9742 HJ Groningen
info@XMclub.nl

evenementencommissie
Mark Nijenhuis
Mike Becht
Lucas Unger
t    0611 142 104

technische commissie
Marco van der Jagt
Jean-Paul Busselaar
Atte Roskam

Dé roestspecialist voor uw Citroën!

Anti-Roest Center van Aalst
Telefoon: 0172-416475 Fax: 0172-416477

Ondernemingsweg 17 2404 HM Alphen aan den Rijn
www.sjaakvanaalst.nl

magazijncommissie
Wes, Marcel, Theo, Peter, Willem

clubshop
Peter van Lint

archief
André Steg 

website
Mark Nijenhuis
Wes Helweg
Wim van Bakel

mailboxbeheer
Ton Hougee

redactiecommissie
Arjan Bosman
Arjen Gerritsen
Arnold Wiggers
Frank van der Veen
Martin Poelert
Rens Korevaar
Tineke Poelert

redactieadres
Martin Poelert
Klaas Buistlaan 8
9731 KN Groningen
t   06 27 09 13 14 (na 19 uur)
redactie@XMclub.nl

vormgeving en opmaak 
Composita.nl 

Het Bestuur, de Redactie, de
Technische Commissie, noch de
Evenementencommissie van de
Citroën XM Club Nederland noch de
vereniging Citroën XM Club Nederland
zelf zijn op enigerlei wijze aansprakelijk
voor schade ontstaan door
onderhouds-, reparatie- of andere
werkzaamheden zoals omschreven
in artikelen, beschrijvingen of andere
tekst in deze uitgave, voor schade
door welke oorzaak ook ontstaan
tijdens het deelnemen aan in deze
uitgave aangekondigde evenementen,
hoe ook genaamd.

R. Dijkslag Perikweg 82 7512 DS  ENSCHEDE V6 24V Aut. Excl.

P. Traas De Vriesstraat 74 2613 CC  DELFT  V6 exclusive

A.H.J. Bonnes Oude Laan 9 9695 VP  BELLINGWOLDE 3.0 V6 Aut. Excl.

P. Smink Laageinde 41 4016 CT  KAPEL AVEZAATH 

M. Verkuil Krugerlaan 33 3701 JN  ZEIST  2.1 TD Exclusive

C.V. Visser De Dracht 33 9201 BP  DRACHTEN TURBO CT VSX

Tomoaki Okamura 6-11-17 Tamagawa Chofu City Tokyo #182-0025, Japan XM

Noriya Tanimoto 1-19-7-204 Kasuga Tyuou-ku Chiba City Chiba Prefec. #260-0033, Japan   XM

Keigo Miura 2-30 Aza Katamukai Akita City Akita Prefec. #010-0116, Japan   Xantia

Tomomi Kudo 1-6-10 Minamiikuta Tama-ku Kawasaki City Kanagawa Prefec. #214-0036, Japan   XM, BX

Yoshitaka Otsu 2-227 Ohno Ttani City Hyogo Prefec. #664-0003, Japan   XM

Zenji Nagano 4-8-26 Shirahata Fujisawa City Kanagawa Prefec. # 251-0051, Japan   CX

T. van der Zee De Fjord 69 8303 HJ  EMMELOORD 3.0 V6 Aut. Excl.

C.P. Lagerberg Vlietweg 58 2323 LL  LEIDEN  3.0 V6 Aut. Excl.

P. Huijsmans Paulus Buijsstraat 1 2582 CG  DEN HAAG 

G.F. ter Beeke J. Duikerstraat 28 1333 PR  ALMERE  V6 Exclusive

R.J. ter Horst Lytse Geast 65 9255 LJ  TYTSJERK 

Welkom nieuwe leden



44 AE 53

staat al 36 jaar 
voor u klaar...
...met nieuwe en gebruikte onderdelen
en voor het onderhoud van uw Citroën

Citroënspecialist Jan van Gompel
Dirk Boutslaan 24
5613 LH Eindhoven
T  040 211 38 43
F  040 293 04 10
www.csjvg.nl


