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De caravancheck bij Autobedrijf Jan Wals in Ilpen-
dam kost € 49,95 (inclusief BTW) en duurt onge-
veer een uur. Daarmee komt directeur Jan Wals
net niet aan zijn normale uurloon. Dat is niet zo
erg, want het gaat Wals meer om de auto, dan om
de caravan. Auto’s zijn namelijk aanzienlijk moeilij-
ker binnen te krijgen voor een zomercheck dan
caravans. Wals: “We hebben klanten uitgenodigd
voor een autocontrole van 19,95 euro en zelfs van
een tientje, maar de meeste mensen vinden het
normale onderhoudsschema plus APK voldoende.
We doen de autocheck daarom voor de vaste
klanten gratis en - in tegenstelling tot de caravan-
check - ook zonder afspraak.” Het voordeel van de
caravancheck is dat de klanten de auto bij zich

hebben, zodat Wals alsnog twee vliegen in één
klap slaat. Nadeel is dat de caravancontrole
meestal in het voorjaar plaatsvindt en de auto-
controle pas in de zomer. Wals: “In beide gevallen
heb ik het liefst de klanten erbij, want als ze mee-
kijken, zijn ze makkelijk te overtuigen van extra
werkzaamheden”.

Alles aanvinken op de checklijst
De caravancheck wordt besproken in de reclame-
commissie met de collega’s van Bosch Car Service.
Zomercontroles bestaan al lang en er zijn er velen.
Jan Wals heeft een kleine verzameling checklijsten
van Bovag/ANWB en diverse auto-importeurs,
want een controle op de aanwezigheid van een

“De sappies en de soppies”
Vakantiecheck verhoogt veiligheid en werkplaatsomzet

Met de vakantiecheck snijdt het mes aan twee kanten. De klanten gaan veilig op vakantie 

en het garagebedrijf heeft extra werkplaatsomzet. Jan Wals waakt er echter voor om eventuele

extra omzet al te gretig binnen te harken. “Wij willen niet de kapper van Wim Sonneveld zijn.”

Via de caravancheck komt uiteindelijk ook de auto binnen voor
een vakantiecontrole is het idee. Wals heeft een trekhaakko-
gel op de heftruck gemonteerd, waar de caravan aan kan wor-
den gekoppeld. De wendbare heftruck is ideaal om caravans,
zoals deze Airstream Safari Land Yacht, te vervoeren.

Met de heftruck rijden de
monteurs de caravan door de
remmenbank, waarna ze in
de heftruck gezeten over hun
schouders de meters met de
remwaarden in de gaten kun-
nen houden.
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gevarendriehoek, verbanddoos, veiligheidshesje,
LifeHammer en de sleutel voor de wielbouten is
makkelijk te vergeten en kan commercieel toch
interessant zijn. De checks zijn veiligheidscontro-

les en dienen om de consument zorgeloos op va-
kantie te laten gaan. Het is een controle op de
remmen, (handrem en oplooprem), accu (door
een combinatie van hoge temperatuur, files en

zware belasting gaan veel accu’s in de zomer
kapot), trekhaak (koppeling, stekkerdoos), verlich-
ting, banden (spanning, profieldiepte, veroude-
ring; ook reservewiel), onderstel (draaisteunen,
wiellagers) en gasleidingen. Wals: “Wij controleren
niet of de koelkast werkt, wel controleren we de
gasleiding van die koelkast, als die tenminste op
gas werkt. Bij de vakantiecheck voor de auto con-
troleren we ook de ruitenwissers en de werking
van de airco”. Wals hamert er bij de monteurs op
dat ze ook daadwerkelijk alle punten op de lijst
controleren. “We zijn heel strak in het doen van
wat we hebben afgesproken, want als een klant
halverwege zijn vakantiebestemming een lekke
band krijgt en het reservewiel blijkt lek of leeg te
zijn, dan belt hij mij ‘s nachts uit bed. Dus eerst het
reservewiel controleren en op spanning brengen
en dan afvinken.” Wals wil eigenlijk af van die vink-
lijsten. Als een monteur net een momentsleutel
heeft gehanteerd en de spieren zijn strak gespan-
nen, dan staan zijn vingers er niet naar om een
lijstje in te vullen en daar netjes opmerkingen bij

Bandenrubber droogt door ozon na verloop van
tijd uit. Andere veroorzakers van droogtescheur-
tjes zijn UV-straling en hoge temperaturen. VACO
adviseert de caravanbanden jaarlijks te controle-
ren als ze zes jaar of ouder zijn en de banden uit
voorzorg na tien jaar te vervangen. De leeftijd van
een band is te determineren aan de hand van een
DOT-code. DOT staat voor Department of Trans-
portation (het Amerikaanse ministerie van Ver-
keer), maar de codes worden wereldwijd gebruikt.
De codes van de jaren tachtig hebben drie cijfers,
waarvan de eerste twee de productieweek aange-
ven en het derde cijfer het bouwjaar in de jaren

tachtig. Een band met code DOT 258 is dus in de
25e week van 1988 geproduceerd. Banden die ge-
produceerd zijn in de jaren negentig hebben de-
zelfde DOT-code met drie cijfers, maar daar is een
driehoekje bij afgebeeld. Een band met code DOT
258 ‘driehoekje’ is dus geproduceerd in de 25e

week van 1998. Banden die na 1 januari 2000 zijn
gemaakt hebben vier cijfers. DOT 5105 is dus week
51 van 2005, DOT 0210 is dus week 2 van 2010.
Nog een advies: verhoog de bandenspanning tot
maximaal 3,5 bar wanneer de caravan wordt ge-
stald: dat vermindert flat-spotting (vlakke kant) en
veroorzaakt vervelende trillingen bij rijden.

Hoe oud zijn de banden?

Door de caravan even weer terug te duwen, controleren de monteurs gelijk de oplooprem en daarna
in één moeite door natuurlijk ook de stekkerverbinding, de bedrading, de hulpkoppeling, het
 trekhaakoog en het musketonhaakje.

Jan Wals vindt dat je alle zintuigen moet gebruiken. Het controleren van de lagers doe je dus niet
alleen door te luisteren, maar ook trillingen in de schokbreker te voelen. Dat werkt ook bij de tor-
sievering van deze Airstream.

Voor de controle moeten de poten even in- en uitgeschroefd worden. Het is een kleine moeite om
dan gelijk even wat vet op de spindels te smeren.

Caravanbanden moeten vaker vervangen worden door verouderingsscheurtjes, dan door slijtage.
Wals controleert dus ook de leeftijd en brengt de banden op spanning. Dat kan ook met de mobiele
luchtpomp.
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distributieriem moet binnenkort vervangen wor-
den”. Wals heeft het protocol uitgeprint, geplasti-
ficeerd en in de kantine gelegd. Wals: “De eerste
reactie van de monteurs was: ‘Moet ik een grote
beurt uitvoeren voor een lampje?’ Maar je kunt
deze dingen heel snel controleren. Het kost nau-
welijks tijd en is vooral een kwestie van goed je
ogen open hebben als je om de auto heen loopt.
Die auto moet je kunnen lezen, het is je vak, het
is je brood”.

Sappies en soppies
Jan Wals doet het protocol graag in een rollenspel
voor en neemt ook het gesprek met de klant door.
Wals: “Je moet de klant aanvoelen en dan gaat het
als volgt: ‘Dit kosten de twee lampjes, de ruiten-
wisserbladen monteren we gratis en dit kost een
litertje olie, maar ‘t is eigenlijk zonde van je geld,
want de auto is aan een beurt toe. Wat zullen we
doen? Maken we een afspraak voor een onder-
houdsbeurt?’ Als de klant dat niet wil, gaan we
niet aandringen, want we willen niet de kapper
van Wim Sonneveld zijn”. (Zie kader.) “Wel zetten
we op de factuur ‘RW-bladen niet vervangen, in
overleg met klant’, want dat voorkomt discussies
achteraf en kan bij een volgende beurt van pas
komen.” Zoals Wals bij een brand het commando
‘eerste straal afleggen’ gaf (waarna brandweer-
mannen nummer één en twee uitstapten, de rol-
luiken openden, een korf pakten en achter Wals
aanliepen om de verdeelstukken te plaatsen), zo
gaan de monteurs bij het commando ‘sappies en
soppies’ de banden en alle vloeistoffen controle-
ren, waaronder motorolie, stuurbekrachtigings-
olie, remvloeistof, koelvloeistof, ruitensproeier-
vloeistof. Wals: “Het is ook een opdracht voor de
receptionist. Klanten wisselen vaak van mobiele
provider, dus de receptionist controleert - als de
klant aan een kopje koffie zit - de contactgege-
vens. Dat zit allemaal in die ene opdracht ‘sappies
en soppies’”.

te schrijven. Wals is digitaal ingesteld en wil dat de
monteurs de werkorders op hun iPad ontvangen,
zodat ze de lijsten via de iPad of een touch screen
bij de bruggen kunnen afvinken. Wals: “Dat gaan
we dit jaar voor elkaar maken”.

Gebruik alle zintuigen
Jan Wals heeft op een heftruck een trekhaakkogel
gemonteerd, zodat hij de caravan niet aan de
hengsels op z’n plaats hoeft te duwen. Wals:
“We rijden de caravan met de heftruck door de
remmenbank, kunnen op de meters zien of hij
links en rechts gelijk remt en duwen de caravan
daarna terug, waarmee we gelijk de oplooprem
controleren”. Er is op de heftruck een verbinding
gemaakt voor een zeven- en dertienpolige
 stekkerdoos, zodat gelijk de caravanverlichting
is te controleren. Wals: “Als de klant de caravan
ophaalt, controleren we het nog eens achter de
auto, zodat we zeker weten dat de auto/caravan-
combinatie ook goed werkt. We schroeven de
scharnierpoten van de caravan uit en smeren
 gelijk wat vet over de spindels. We controleren de
koppeling, wielophanging, banden en banden-
spanning. We hebben overal lucht hangen en
hebben daarnaast nog een mobiele luchtpomp.
We controleren met een gassnuffelaar alle gaslei-
dingen, zoals van de koelkast, kachel, boiler en
gasbussen. Wat bij de remmen opvalt is dat de
remschoenen meestal niet versleten zijn, maar
dat de lijm tussen de schoen en voering heeft
 losgelaten. Vooral bij caravans die lange tijd stil
hebben gestaan, zijn de kogellagers te lang op
één punt belast geweest en als je daar mee naar
Frankrijk rijdt, gaat het mis. Ik controleer het door
het wiel een slinger te geven en de schokbreker

vast te houden. Je hoort het, maar je voelt het
ook. Je moet alle zintuigen gebruiken”.

Het Protocol van het Lampje
Jan Wals is lange tijd bevelvoerder bij de brand-
weer geweest. Hij houdt van duidelijke op-
drachtstructuren. Zo heeft hij een protocol op-
gesteld wat gebeuren moet als een klant zich
meldt met een kapot lampje. Wals: “Controleer
voor je instapt de lamp op glasschade. Zet de
auto in de werkplaats met het stuur scheef,
zodat het bandenprofiel en de bandenspanning
visueel is te controleren. Vier gladde banden zie
je gelijk en als de auto scheef staat kijk dan of
dat komt door een gebroken veer of een slappe
band. Controleer de verlichting, doe de motor-
kap open en controleer alle vloeistoffen; je hoeft
alleen maar te kijken. Controleer of de dash-
boardklok op de juiste zomer/wintertijd staat en
corrigeer indien nodig. Veel klanten irriteren zich
aan een verkeerde tijd, maar weten niet hoe ze
het klokje op tijd moeten zetten. Ondertussen
drinkt de klant een kopje koffie. De monteur
geeft de kilometerstand door en de receptionist
controleert de gegevens en vult die aan. Door de
koppelingen in ons systeem kost het de recepti-
onist even weinig tijd om een klantenbon te
maken als een passantenbon. Ook als de klant
geen postcode uit Ilpendam of Purmerend heeft,
maar uit Limburg dan kan dat voor ons interes-
sant zijn. Misschien is die klant gedetacheerd bij
Philips in Amsterdam of is hij op familiebezoek.
Verder controleert de receptionist of de auto aan
APK of onderhoud toe is. We vragen of de klant
één of twee lampen wil laten vervangen, want
als de één gaat, gaat de andere meestal ook. Je
koopt tenslotte ook nooit één schoen en het zijn
de kosten niet. De receptionist bespreekt de be-
vindingen van de monteur met de klant en wijst
op eventueel aankomend onderhoud: er moet
iets olie bij, de ruitenwissers hangen erbij en de

Jan Wals begint ruimschoots voor Pasen met
de caravancheck. Veel mensen gebruiken het
paasweekend om naar de camping te gaan en
halen in de weken daarvoor de caravan van
stal. Via de door Bosch Car Service geïnitieerde
DM-actie ‘Het is weer voorjaar!!’ nodigt Wals
zo’n 750 eigenaren van caravans en campers
uit de omgeving uit om langs te komen. Dat
zo'n mailing blijft hangen, blijkt wel uit het feit
dat Wals eind februari werd gebeld door een
mevrouw, die reageerde op een mailing van
drie jaar geleden. Wals is ook bijzonder actief
met sociale media. Uiteraard kondigt hij op
zijn eigen website de caravancheck aan; daar-
naast gebruikt hij LinkedIn (business-to-busi-
ness), Twitter en Facebook (business-to-consu-
mer) om zijn klanten te bereiken. Op YouTube
plaatst hij de zelfgemaakte filmpjes van de La-
dies Night en de caravancheck. Wals: “Ik con-
troleer op Google Analytics waar de ‘hits’
plaatsvinden en hoeveel. Als een aanbieding
wegzakt, pak ik dat weer op en zorg dat het in
de zoekmachine weer bovenaan staat”.

Zet alle sociale media in

Met een eenvoudige gassnuffelaar controleert Wals alle gasleidingen, zoals van de koelkast, kachel, boiler en gasbussen. Poreuze gas-
leidingen behoren tot de meest-voorkomende defecten.
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Jan Wals waakt ervoor dat het ‘Protocol van het
Lampje’ niet het verhaal van cabaretier Wim Son-
neveld wordt over de kapper die in het postkan-
toor een postzegel van een kwartje wilde kopen. 
‘Wilt u het bedrag besteden aan één zegel of
wilt u verschillende leuke zegeltjes afnemen
voor hetzelfde bedrag?’
‘Nou meneer, dat kan me niet verdomme, als ik maar
een zegel heb van een kwartje.’
‘Nee, ik zeg het namelijk hierom, we hebben
de laatste tijd van die beeldige zegels
 binnengekregen.’
‘Meneer, doe me een lol, geef me een postzegel van
een kwartje. Ik heb verder niks nodig uit uw mode-
winkeltje.’

‘Mag ik u eens iets vragen? Hebt u eigenlijk
een girorekening?’
‘Meneer, geef me een postzegel van een kwartje. 
En gauw of er vallen klappen.’
De loketbediende probeert daarna ook nog een
spaarbankboekje en telefoonservicenummers
aan te smeren, waarna de situatie uit de hand
loopt en de chef vraagt waarom de loketbe-
diende dat doet.
‘Ik doe het expres, meneer! Die man is namelijk
mijn kapper, ziet u! Als ik bij hem binnenkom en
ik zeg: Wilt u alleen maar mijn haar knippen, dan
zegt hij tegen mij altijd: Wilt u lotion, wilt u tand-
pasta, wilt u zeep, wilt u watten, wilt u eau de
 cologne?’

Het is slechts een controle
Klanten kunnen zelf wel voelen of de airco koud
is, dus daar is geen zomercheck voor nodig. Wals
moet dus meer doen. Via de autohistorie weet hij
dat er bijvoorbeeld 30.000 kilometer geleden
een pollenfilter is gemonteerd en die informatie
kan hij gebruiken. Daarnaast controleert hij de
uitstroom van de airco. Wals: “Maar als de uit-
stroom voldoende is, wil dat niet zeggen dat de
airco ook functioneert als de auto een week later
met 35 graden Celsius in Italië rondrijdt. Het al-
ternatief is de airco leeghalen en opnieuw vullen,
dat kost 99 euro, inclusief BTW”. Wals legt de
klant geduldig uit dat een check slechts een con-
trole is. Het wil niet zeggen dat de auto of cara-
van er zonder onderhoud weer een jaar tegen
kan. Het is evenmin een garantie op een jaar lang
geen defect. De meeste controles leveren extra
werk op en daar zit de winst: accu’s, banden,
remmen, koelvloeistof, wiellagers, remkabels,
remleidingen en gasslangen. Campers zijn
meestal nog interessanter, omdat de meeste ei-
genaren babyboomers zijn, die op hun ‘rondje
Europa’ alles perfect voor elkaar willen hebben.
Belangrijk is wel dat de monteurs meedenken.
Wals: “Ik heb de monteurs inzichtelijk gemaakt
hoeveel geld ik aan hen verdien. Ze weten wat ze
verdienen, kennen het uurloon, maar hadden
geen idee hoeveel euro ze voor het bedrijf ver-
dienen. Het varieert tussen de acht en tien euro
per monteur per uur, op voorwaarde dat de
monteurs hun werk goed doen en er niets mis
gaat. Op olie zit een gezonde marge en wij ver-
dienen aan een liter motorolie ongeveer net zo-
veel als aan een monteur per uur. Door de mon-
teurs daar deelgenoot van te maken, zijn ze com-
merciëler geworden. Dat helpt de omzet, zonder
dat we de kapper van Sonneveld worden”.

Wim Sonneveld en het Protocol

Kapotte lampen behoren tot
de meest voorkomende de-
fecten tijdens de zomercheck.
De verlichting kan eenvou-
dige gecontroleerd worden
door een apparaatje met een
zeven- en dertienpolige stek-
ker.

Chef werkplaats Eric Wolfswinkel vult hier de motor van een Peu-
geot 307 SW met ‘sappies en soppies’. Dat commando is niet al-
leen voor hem, maar ook voor de receptionist.

Klanten kunnen zelf voelen of de airco koud is, maar Eric Wolfs-
winkel controleert ook op fluorlekkage met UV-licht. Hij vult het
liefst de airco opnieuw af; dat garandeert een koele vakantie.

Jan Wals is een gedreven ondernemer met veel mensenkennis.
“Als een klant extra werkzaamheden nu niet uitgevoerd wil
 hebben, dringen we niet aan: we willen niet de kapper van Wim
Sonneveld zijn.”
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