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Beste C6 liefhebbers,
In de eerste plaats wensen wij u een voorspoedig en gezond 2019!
Er is weer het nodige te melden van het Citroën C6 Genootschap. De laatste activiteiten
liggen al weer achter ons, zoals onze Internationale meeting Ieper in september waarvan
u als bijlage een verslag aantreft, geschreven door en met dank aan Ruud van
Beemdelust
Ook de technische meeting bij Centre C6 heeft weer plaatsgevonden en was voor de
meeste deelnemers wederom een eye opener. Ook hiervan bijgaand een verslag.
Intussen is het activiteitenprogramma voor 2019 bijna geheel ingevuld en daar kunt u
verderop in deze nieuwsbrief het nodige over lezen.
Graag vragen wij ook uw aandacht voor enkele belangrijke zaken met betrekking tot
onze C 6 die ons als bestuur zorgen baren en waar wij wat aan willen doen.
Verzekering
Allereerst de ontwikkeling van de dagwaarde van de C6. Zoals bekend geen ontwikkeling
waar je blij van wordt. Zeker niet als bij schade blijkt dat de auto total loss wordt
verklaart en dat kan al vrij snel gebeuren gezien de soms niet geringe reparatie en/of
onderdeel kosten.
Indachtig dat een aantal van ons ook klassiekers hebben die tegen taxatiewaarde zijn
verzekerd, hebben wij deze mogelijkheid onderzocht voor onze C6.
Hoewel een eerste onderzoek niet de indruk geeft dat er veel
verzekeringsmaatschappijen een dergelijke verzekering kunnen aanbieden zijn er wel
degelijk mogelijkheden zoals uit bijgaand verhaal blijkt van 2 van onze C6 genoten. Wij
onderzoeken dit verder en komen hier binnenkort op terug.
Onderdelenvoorziening
Ons bereiken steeds meer berichten dat de onderdelen voor onze C6 steeds moeilijker
verkrijgbaar zijn en dan hebben wij het niet eens over specifieke C6 onderdelen maar
over doodnormale delen bijvoorbeeld van de motor die soms weken op zich laten
wachten, met alle gevolgen van dien. Het bestuur maakt zich hier zorgen over en heeft
het initiatief genomen om samen met de Engelse en Franse clubs en Citroën Contact te
kijken of wij daar enige verbetering in kunnen krijgen. Nadere berichten hierover volgen.
Specialistisch onderhoud
Als u regelmatig deelneemt aan de door ons georganiseerde technische meetings weet u
inmiddels dat u uw C6 het beste kan laten onderhouden door specialisten met passie en
kunde voor de C6. En dan zijn helaas niet alle Citroën werkplaatsen. Te veel bereiken ons
nog berichten over foute reparaties en de daaraan verbonden hoge kosten. Wij kunnen
het niet genoeg benadrukken. Toegegeven, onderhoud en reparatie zijn niet goedkoop
maar laat het dan goed gebeuren. Het is toch triest te horen dat iemand een nieuw
display wordt aangeboden á € 1100,-- terwijl er legio mogelijkheden zijn om de displays
voor een fractie van dit bedrag te repareren. Adressen van specialisten vindt u op onze
site. Heeft u goede ervaringen met ons onbekende kundige C6 reparateurs in Nederland
of België laat het ons weten.
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Activiteiten 2019
Voorjaarsrit ”Grenzeloos genieten”
Wij starten het nieuwe seizoen in het weekend van 13-14 april met onze voorjaarsrit
De route zal gaan door het landschap van de Rijn in het grensgebied. In bijgaande
uitnodiging vindt u meer informatie alsmede een inschrijfformulier. Geef u bijtijds op
zeker als u wilt overnachten (beperkt aantal kamers).

Citromobile 2019
Het eerste weekend van mei is er uiteraard weer Citromobile. Dit jaar voor de 25e keer.
Hoe dat er precies uit gaat zien wordt binnenkort duidelijk. Zeker is dat het Citroën C6
Genootschap acte de présence geeft, zoals wij al sinds onze oprichting in 2010 doen.

International meeting 2019 ”The Loire revisited”
Mieke Pekema en Willem Wayenberg hebben aangeboden evenals in 2015voor een 2e
keer onze internationale meeting te organiseren in het gebied waar zij het grootste deel
van het jaar wonen.
Zij zijn mede-eigenaren van ‘Château de la Roche Hue’ in Frankrijk in het gebied
tussen de Loir en de Loire, net buiten het aardige dorp Cheviré-le-Rouge.
De regio is bekend om haar kastelen, abdijen, wijnhuizen, musea, industriële en
agrarische activiteiten.
Als bestuur hebben wij hier positief op gereageerd temeer omdat het voor de
deelnemers in 2015 een zeer geslaagde meeting was en er legio
bezienswaardigheden zijn die in 2015 niet aan bod gekomen zijn!
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Het is nog wel even geduld hebben. De meeting staat gepland van 11 t/m 15
september. Zo gauw wij meer informatie hebben hoort u van ons.

Technische meeting 2019
Uiteraard wordt er aan het einde van het jaar weer een technische meeting
georganiseerd. Nadere informatie volgt.
Dit zijn de evenementen die het bestuur in samenwerking met een aantal C6
genoten organiseert en faciliteert. Er is echter nog ruimte op de kalender dus heeft
u een leuk idee voor een tourrit of bijeenkomst klein of groot aarzel dan niet om
ons daarvan op de hoogte te stellen u krijgt van ons alle medewerking en
ondersteuning.
Met amicale groet,
Namens het bestuur,
Timo Hoven
voorzitter
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