
9 jaar secretaris bij de Citroen ID/DS Club Nederland. 
 
Een clubje DS liefhebbers, hoe moeilijk kan het zijn, dacht ik bij mijn aantreden. Niets is 
minder waar, never a dull moment zeg maar, daar was ik al snel achter. 
En dat is maar goed ook, anders zou het een saaie boel zijn geweest. 
Hieronder lees je de high-lights van de afgelopen 9 jaar die zich in de club en in Citroen 
land hebben afgespeeld. Ik geef de taak van secretaris door aan Willem Krijgsman. 
 
2013. 
Een nieuwe penningmeester en secretaris worden op de bijzondere ledenvergadering van 
24 november benoemd. 
De houderschapsbelasting gaat op de schop: auto’s worden pas naar 40 jaar 
wegenbelastingvrij.  
De organisatie van de ICCCR2016 wordt gestart. 
Citroen sluit het kantoor op de stadionplein in Amsterdam. 
De club koopt de gehele voorraad onderdelen van garage DS Advies op, na goedkeuring 
van de ledenvergadering. Vele containers vol verhuizen naar Tull en ’t Waal. 
 
2014. 
Lustrumjaar! De club bestaat 35 jaar. De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden in het 
voormalig Citroen hoofdkantoor aan de Stadionplein in Amsterdam. 
De boekhouding wordt vanaf dit jaar met software pakket Exact gedaan. 
 
In juni wordt met een groot aantal leden het Conservatoire in Parijs bezocht. 
Rally Route D’S Duc vindt plaats in het weekend van 11 en 12 oktober, met abdij Rolduc 
in Kerkrade als uitvalsbasis. 
December 2014: regio Twente ziet het licht. 
 
2015. 
Enkele leden richten de stichting DS Technisch Team op, in feite een afsplitsing van de 
Citroen ID/DS Club Nederland. 
De Citroen DS bestaat 60 jaar. Dit wordt internationaal gevierd met: 
Zaterdag 24 mei: parade op het Autodrome de Montlhéry bij Parijs 
Zondag 25 mei: Parade met honderden DSen door Parijs 
De nieuwe website gaat de lucht in. 
Er wordt onder de leden een enquête gehouden. De belangrijkste conclusies zijn:  

- verjonging van de club is noodzakelijk. 
- Cluborgaan LBC is een belangrijke reden voor het lidmaatschap van de club. 

 
Op de Bijzondere ALV van 19 december wordt besloten dat de club extra ruimte kan 
huren t.b.v. installatie van bruggen. Hiermee kunnen cursussen gegeven worden en is er 
gelegenheid om auto’s van leden te inspecteren. 
 
2016. 
Nederland is dit jaar weer gastheer voor de inmiddels 16e ICCCR. Na een intensieve 
voorbereiding vindt op 11 t/m 14 augustus op Landgoed Middachten in De Steeg dit 
grootse evenement plaats. 
Enkele getallen: 
>> ca. 11.000 betalende bezoekers 
>> ca. 5.000 geregisterde Citroën voertuigen 
>> deelnemers uit 28 EU en 5 niet EU landen (Australië, Nieuw Zeeland, U.S.A, Canada 
en Maleisië) 
>> ca. 4.500 kampeerders 
>> 35 hectare in gebruik 
 
  



2017. 
2017 is een turbulent jaar geweest. De penningmeester stapt op, de ledenadministrateur 
heeft deze zomer zijn functie neergelegd. Gelukkig brengen een aantal nieuwe 
bestuursleden de financiële en ledenadministratie op orde.  
Zowel de financiële als de ledenadministratie gaat via Exact online.  
Ook in het magazijn zijn er grote stappen gemaakt. De 2e hal is nu ingericht als 
technische ruimte. Aangekochte voorraden zijn ingeruimd. Ook wat betreft de 
automatisering van de voorraad van het magazijn wordt het nodige opgezet. 
 
Voor het eerst is er een bestuurslid voor de externe relaties. De DS club staat bij FEHAC 
en KNAC goed aangeschreven. 

 
2018. 
In april gaat de nieuwe privacy wet AVG van kracht. De ledenlijst is niet meer openbaar. 
Op 26 mei wordt de nieuwe technische ruimte gedoopt tot ‘’Espace Technique Rob 
Lageveen’’, ter nagedachtenis aan Rob.  Heel veel van wat in deze ruimte is gerealiseerd, 
is te danken aan de visie en aan de onvermoeibare inzet van Rob. 
En het magazijn krijgt een nieuwe balie. 
Op 10, 11 en 12 augustus is er een weekend georganiseerd op het eiland Maurik, vooruit 
lopend op 100 jaar Citroen. 
 
2019. 
In 2019 bestaat Citroën 100 jaar en de Citroën ID/DS Club Nederland 40 jaar! 
Het Lustrumjaar wordt geopend op 13 januari met een borrel in het Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid. 
 
Het eeuwfeest van Citroën wordt gevierd op 18 t/m 21 juli in La Ferté-Vidame, waar zich 
al 80 jaar een geheime testbaan van PSA bevindt. Honderden Citroëns zijn uit heel 
Europa gekomen om deel te nemen aan dit fantastische festijn.  
Citroen Nederland organiseert een overzicht van Citroen ‘’aartsvaders’’ tijdens het  
Concours d’Elegance op paleis Soestdijk in augustus. De club levert hiervoor enkele 
modellen. 
 
Tot slot van dit lustrumjaar wordt de Route D’S Duc voor de 5e keer verreden op 12 en 
13 oktober. 
Tijdens dit weekend worden er opnamen gemaakt voor de Citroën ID/DS Club Nederland 
promotie film ‘Made for people: the myth Citroen DS’ 
 
2020. 
In januari komt het tot een clash tussen bestuur en de magazijncommissie. Een aantal 
bestuurs- en commissieleden ruimen het veld.  
In maart dient corona zich aan. Alle activiteiten en bijeenkomsten worden geannuleerd. 
Op een enkele regio bijeenkomst na, zal er dit jaar geen activiteit zijn. 
Het magazijn en clubwinkel stappen over op online verkoop. 
 
De eerste signalen van verplichte aangifte omzetbelasting en btw afdracht door klassieke 
auto verenigingen steken de kop op. 
In de zomer verschijnt er een zeer gewaardeerd dubbeldik nummer van LBC.  
De algemene ledenvergadering wordt op 26 oktober in een corona proof zaal van Van der 
Valk gehouden. 
 
2021. 
Het systeem ‘’Partnergarage’’ gaat op de schop. Dit is ooit op poten gezet om in het 
woud van zgn. specialisten duidelijkheid te scheppen voor leden. 
Het aantal Partner Garages wordt uitgebreid door de garages die iets met D modellen 
doen erbij te betrekken: alle hydraulisch geveerde modellen zijn welkom. 



De ALV wordt dit jaar via het beeldscherm gehouden.  
Er vinden geen fysieke activiteiten plaats, behalve de zwaairit op 25 april. 
De APK vervalt voor auto’s ouder dan 50 jaar. 
 
2022. 
Na een voorlopig laatste lock-down in januari, gaat de wereld weer open. 
De eerste activiteit is het voorjaarsevenement bij het Bomencentrum/Volvo museum in 
Baarn, op 10 april. Het weer is prachtig, de opkomst overweldigend. 
Tot slot meld ik de Citro Classica, op vliegveld Twente in het weekend van 30 april en 1 
mei. Ook nu heeft iedereen weer goede zin en is dit evenement een waardige opvolger 
van de Citromobile. 
 
Beste (bestuurs)leden, het ga jullie goed. We blijven elkaar zeker zien. 
Tot slot een foto, toegezonden door Arthur Kerkhoff. De nieuwe voorzitter is van alle 
markten thuis: 
 

 
Foto: Arthur Kerkhoff 
 
 
Hartelijk groet, 
Kees van der Donk 


