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Wegwijs in de wereld van TSB’s en Pass-Thru met 2ndBit

Universeel sleutelen op dealerniveau
De Euro 5-wetgeving is sinds september 2009 van kracht. Hierin is vastgelegd dat autofabrikan-

ten fabrieksinformatie en documentatie via een website beschikbaar moeten stellen voor de 

aftermarket. Maakt het autobedrijf voldoende gebruik van deze mogelijkheid? “Veel te weinig”, 

zegt Frank Bouman van 2ndBit tijdens de pilottraining Pass-Thru. Is op dealerniveau sleutelen 

voor de universeel binnen handbereik?

 We zijn in Uden in het pand van grossier Staade-
gaard. Deze AD-grossier met meerdere vestigin-
gen organiseert elke maand een kennisavond 
voor zijn klanten. Het bedrijf 2ndBit is een initia-
tief van Frank Bouman en Erwin van der Velden 
en met ondersteuning van Iwan Kennis geven 
ze vanavond de eerste training: Pass-Thru. Wat 
is het doel van deze training? Bouman: ‘‘De Euro 
5-wetgeving is te onbekend onder autotechnici, 
terwijl fabrieksdocumentatie erg handig kan zijn. 
Denk aan een handleiding voor het vervangen 
van een distributieriem. Ook het raadplegen van 
recall-informatie of een Technisch Service Bulletin 
(TSB) is mogelijk. Naast kennis maken met deze 
documentatie, laten we de cursisten ervaring 
opdoen met Pass-Thru. Dit is het herprogram-
meren van een stuurapparaat, of de auto voorzien 
van een software-update. Het is een stap die veel 
technici niet durven te zetten. Wij willen met deze 
training de drempel voor het werken met Pass-
Thru verlagen”. 
   
 Opel als voorbeeld 
 Inmiddels zijn de cursisten gearriveerd. Staa-
degaard nodigde niet zonder reden juist tien 
Opel-specialisten onder zijn klantenbestand 
uit. Van der Velden: “Opel is een van de weinige 
fabrikanten die informatie vrijgeeft voor alle 
modellen. Andere merken, waaronder Ford, zijn 
minder vrijgevig: is de auto van voor 09-2009, dan 
is er geen Euro 5-informatie beschikbaar. Opel 
geeft alle informatie vrij, ongeacht het bouwjaar 
van de auto”. 
   
 Snel de juiste informatie 
 De trainingsavond kent zowel een theorie- als een 
praktijkdeel. Stilzitten is er dus niet bij. “Frank Bou-
man begint zijn presentatie met een vraag: "Wie 
kent de Euro 5-wetgeving en maakt gebruik van 
de vrijgegeven fabrieksdocumentatie?” Niemand 
steekt zijn vinger op; iedereen maakt in de regel 
gebruik van de technische documentatie van an-
dere aanbieders als Autotools of Aldoc. Bouman: 
“Dat is zonde. Wat doe je bij een lastig probleem? 

Wellicht raadpleeg je een dealer in de buurt of het 
AMT Garageforum. In veel gevallen gaat er heel 
wat tijd verloren met zoeken naar een oplossing. 
Straks laten we zien dat een uurtje zoeken tussen 
de door de fabrikant vrijgegeven documentatie 
ook erg nuttig kan zijn”. 
   
 J2534 / Pass-Thru 
 “Pass-Thru is het communiceren met het voertuig 
via het J2534-protocol”, legt Bouman uit. “Via 
een pc, een stukje software van de fabrikant en 
een Pass-Thru interface krijg je mogelijkheden 
die een dealer ook heeft: het programmeren 
van stuurapparaten of de auto voorzien van de 
laatste software. Let op: verlies bij het toepassen 
van Pass-Thru randzaken niet uit het oog. Het 
programmeren kan enige tijd in beslag nemen. 
Het herprogrammeren van een BMW duurde 

Wie is 2ndBit?
2ndBit is in september 2012 ontstaan naar 
een idee van Frank Bouman en Erwin van der 
Velden. Beide zijn bestuurslid van Diagnose 
Centrum en kennen elkaar al vele jaren. Bou-
man, zelf werkzaam als diagnosetechnicus bij 
Autobedrijf Wout Bouman, ziet in de dage-
lijkse praktijk problemen waar hij oplossingen 
voor zoekt. Bijvoorbeeld voor het spaarzame 
gebruik van de vrijgekomen mogelijkheden 
dankzij de Euro 5-wetgeving. Erwin van de 
Velden is met zijn bedrijf Moteq Engineering 
betrokken bij 2ndBit als motorsturings-
engineer. Bouman: “De mogelijkheden voor 
de universele autotechnicus om op dealer-
level te servicen zijn er. Met deze trainingen 
helpt 2ndBit autotechnici er gebruik van te 
maken”. Naast Bouman en Van der Velden is 
Iwan Kennis betrokken bij 2ndBit. Hij ploos 
met Bouman GME Infotech door om de juiste 
stappen van Pass-Thru te documenteren en 
assisteert bij de trainingen.

bij mij eens veertien uur. Zorg dus altijd voor 
ondersteuning van de accu. Valt de accuspanning 
weg, dan kunnen er problemen met de program-
mering optreden. Een defect stuurapparaat kan 
het gevolg zijn.” 
   
 Fabrieksdocumentatie 
 Bouman benoemde het al eerder: er is veel 
informatie te vinden op de Euro 5-website van 
de autofabrikant. In het geval van Opel is dit de 
website www.gme-infotech.com. Hoe werkt deze 
website? Bouman doorloopt kort alle stappen. 
Bij de registratie moet men onder andere de 
bedrijfsnaam, de contactpersoon, het adres en 
het telefoonnummer invoeren. Vervolgens moet 
er een abonnementsvorm gekozen worden. Wil 
je een uur, dag, week, maand of wellicht een jaar 
toegang? De cursisten, verdeeld in groepjes van 
drie personen met ieder een Panasonic Tough-
book of Bosch DCU 130 voor zich, kiezen voor een 
uur toegang. Tot zover wijst de weg zich vanzelf. 
    De Euro 5-wetgeving voorziet dan wel in het 
beschikbaar stellen van fabrieksdocumentatie, 
een fabrikant is niet verplicht dit gratis aan te 
bieden. Opel vraagt € 8,- voor een uur toegang. 
De betaling afronden is helaas minder praktisch. 
Er kan alleen met een creditcard betaald worden. 
Dit geldt voor de websites van alle autofabrikan-
ten. Lastig. Geef je de monteur de creditcard? 
Of ga je zelf naar de werkplaats om toegang te 
kopen? Bouman: “Ik zie het liefst een toegangs-
systeem dat werkt met het kopen van een tegoed 
aan credits. Het aantal credits neemt af naarmate 
je gebruik maakt van de website. Helaas werkt 
het bij veel fabrikanten nog niet zo eenvoudig”. 
Bouman verschaft iedereen toegang met zijn 
creditcard en de workshop kan beginnen. 
   
 De wereld van TSB's 
 Bouman: “We hebben cases op papier gezet en 
aan jullie de taak om een oplossing te zoeken". 
Een van de cases: 'De berijder van een Opel 
Insignia meldt zich bij u met de klacht: Het afstel-
len van de luchtstroom op de voorruit is niet 
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Pass-Thru is een nog relatief 
onbekende mogelijkheid 
om dealer-level te sleutelen. 
2ndBit wil de vrees wegne-
men middels een actieve 
training.

Frank Bouman geeft tekst 
en uitleg bij SPS, het Service 
Programming System van 
Opel.

Het blijft opletten bij het herprogrammeren van de ECU. “Volg 
de juiste stappen”, is het advies van 2ndBit. In de koff er zit een 
ECU van een Opel Astra H.

Zoeken naar de juiste informatie. In het begin even lastig, maar 
al snel kun je je weg vinden binnen GME Infotech.

Valkuilen voor 
de universeel
Kan iedereen werken met de fabriekswebsites? 
Frank Bouman: “Als universeel garagebedrijf 
kom je met ongeveer 26 automerken in 
aanraking. Dit betekent ook 26 verschillende 
websites. Helaas is er geen universele omge-
ving voor alle merken. Dat maakt het lastig, 
maar niet onmogelijk. Je koopt een uur of dag 
toegang en gaat de website doorzoeken. Daar 
vind je altijd wel je weg”.
Geldt voor Pass-Thru hetzelfde? “Nee, helaas 
niet. Elk merk heeft zijn eigen softwarepro-
gramma om Pass-Thru uit te voeren. Ik heb zelf 
ondervonden dat de software van Peugeot, 
Diagbox genoemd, en Vida van Volvo een 
confl ict geven als deze zijn geïnstalleerd op 
dezelfde laptop. Je zou dus voor elk automerk 
een aparte laptop moeten hebben.” Kan dit 
niet anders? “Dat is onze grootste wens. Het 
ideale beeld is dat de fabrikant van diagnose-
apparatuur de fabrieksomgeving inbouwt. In 
de USA is dit beter geregeld. Je kiest het merk 
en wordt direct doorgeleid naar de fabrieks-
website.”
De autofabrikanten maken het de universele 
autotechnicus dus niet gemakkelijk. Bouman: 
“Dat klopt. Ze voldoen aan de Euro 5-wet-
geving, maar in de praktijk is het nog niet 
optimaal voor de universele garagist”.

jullie al verteld dat het gebruik van deze informa-
tie erg nuttig kan zijn. Zoek gerust naar nog een 
oplossing voor een storing die je bent tegengeko-
men in de praktijk.” 
   
 Pass-Thru interface 
 Verder met meer praktijk. Op de tafel liggen 
enkele gesloten koff ers. Ze zijn voorzien van een 
werkende ECU van een Opel Astra H. Via een 
Pass-Thru interface zijn ze gekoppeld aan een 
Panasonic Toughbook of een Bosch DCU 130. 

Van der Velden: “Er zijn verschillende Pass-Thru 
interfaces leverbaar. Van een ogenschijnlijk simpel 
kabeltje voor GM-modellen dat € 500,- kost, tot 
een grotere interface van Softbridge. Deze kan 
alle merken aan, maar kost dan ook € 1.500,-. In 
alle gevallen doen ze hetzelfde: communicatie 
met het voertuig mogelijk maken”. 
   
 SPS programma 
 Tijd voor het echte werk, het programmeren van 
een stuurapparaat. In het geval van Opel praten 
we over SPS, het Service Programming System. De 
laptops zijn al voorzien van de SPS-software. Na 
het opstarten en het kiezen van de juiste interface 
is zichtbaar welke stuurapparaten program-
meerbaar zijn. Er volgen diverse stappen waarbij 
Bouman, Van der Velden en Kennis meekijken, 
dan wel hulp bieden. 
Het is wel duidelijk dat enige ervaring handig kan 
zijn. Bouman: “De stap om te gaan programmeren 
is lastig te zetten. Op een klantauto probeer je het 
liever niet uit. Mijn advies is om eens rustig op een 
voorraadauto uit te proberen of alles lukt. Zodra 
je vertrouwd bent met de mogelijkheden kun je 
echt aan de slag”. 

 TEKST: TOM POLMAN / BEELD: AMT 

mogelijk. Hierdoor kan de voorruit zeer slecht tot 
niet ontwasemd worden”. De cursisten gaan aan 
de slag en zoeken naar de juiste stappen om de 
klacht op te lossen. Na enkele opdrachten klinkt 
het ineens: “Hé, dat is handig!” Iedereen kijkt op. 
"Morgen komt bij ons een Zafi ra binnen met een 
rare tik vanachter het dashboard. Ik lees hier in 
een TSB dat het tikken van de aircoleiding tegen 
de carrosserie een bekend probleem is. En er staat 
ook meteen bij hoe dit op te lossen is. Dat scheelt 
me morgen zoekwerk.” Bouman glimlacht. “Ik had 
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Meer weten over de door fabrikanten opgezette Euro 5-websites? 
In ons maanddossier vindt u een compleet overzicht. Op AMT 
Garageforum vindt u een discussie met betrekking tot Pass-Thru. 
Ga naar www.amt.nl/februari2013 of scan de QR-code.

 WWW.AMT.NL

Alle fabrikantensites op een rij

Een bijna compleet werkende Astra H op een demobord. Hoe los je het probleem met de wegrij-
blokkering op na het herprogrammeren van de CIM?

Na het herprogrammeren van de CIM ben je nog niet klaar. Meerdere modules moeten voorzien 
worden van de juiste code om de wegrijblokkering op te heff en.

    Werken aan demo-borden 
 Het programmeren van een stuurapparaat is in-
middels bij iedereen gelukt, maar bij een moder-
ne auto houdt het daar niet bij op. 2ndBit heeft 
naast de 'ECU-koff er' ook twee demo-borden met 
daarop diverse stuurapparaten; het stuurslot, het 
radio- en dashboarddisplay, etcetera. Alleen de 
ABS/ESP-module ontbreekt, maar verder werkt al-
les, inclusief de diverse waarschuwingslampjes op 
het dashboard. Het betreft een Astra H uit 2006 
met een Z19DTL motor. De stuurkolommodule 
(CIM) is vervangen en opnieuw geprogrammeerd. 
Het motorstoringslampje blijft echter knipperen, 
evenals een sleuteltje van de wegrijblokkering. 
Wat is er aan de hand? De cursisten staan voor de 
uitdaging de Astra storingsvrij te maken. Hoe ga 
je te werk? 
   
 Diverse stuurapparaten 
 “Laten we eerst de foutcode uitlezen”, zegt een 
van de cursisten. Met de Op-Com vinden ze fout-
code P1610 'Immobilizer functie niet geprogram-
meerd'. De CIM-module is opnieuw geprogram-
meerd, maar de sleutel wordt niet herkend. Na 
enig zoeken in GME Infotech is het de cursisten 
duidelijk welke stuurapparaten betrokken zijn bij 
het wegrijblokkeersysteem. Alle stuurapparaten 
moeten gereset worden en de security-codes 

moeten eruit. De auto moet daarna vijftien 
seconden van het contact. Vervolgens moet in alle 
stuurapparaten de security-code weer gepro-
grammeerd worden. 
 Bouman: “De Tech2 van Opel doet deze stappen 
op de achtergrond. Dat zie je zelf niet en vaak 
ben je je er ook niet bewust van. Deze voertuig-

procedures zijn voor de universele garagist lastig 
inzichtelijk. Welke stappen moet je bijvoorbeeld 
ondernemen na het herprogrammeren van de 
CIM? Wij werken aan een oplossing, maar daar kan 
ik nog even niets over zeggen”. 
   
 Drempel weggenomen 
 De Pass-Thru training zit er op. “Ik was nog onbe-
kend met de mogelijkheden. Zeker voor ons als 
Opel-specialisten is het handig om fabrieksinfor-
matie te kunnen inzien. We kunnen dan zelf TSB's 
doorzoeken en zelfs programmeren”, zegt een 
cursist. Een collega: “Een uurtje toegang tot GME 
Infotech is die acht euro echt waard om TSB's te 
doorzoeken. Zelf gebruik maken van Pass-Thru zie 
ik ook wel zitten, al ga ik dat wel eerst oefenen op 
een voorraadauto”. 
 Bouman besluit de training met een aanmoedi-
ging: “Je hebt de tool en de informatie. Nu nog 
ermee leren werken. We hopen dat jullie daar een 
stapje dichterbij zijn dankzij deze training”.      
   
   
   

Iwan Kennis ploos met 
Frank Bouman GME Infotech 
door om de juiste stappen 
te bepalen en Pass-Thru 
werkend te krijgen. Tijdens 
de training helpt hij de 
cursisten op weg.
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