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 DIAGNOSETIPS UIT DE PRAKTIJK

  Een Volkswagen Golf van 2004, met motorcode 
BKC, werd bij Mooren Auto’s binnengebracht met 
af en toe een foutmelding op het smoorklephuis. 
Doordat de storing bij binnenkomst niet aanwezig 
was en de klant de auto weer snel nodig had, 
werd er na overleg met de klant besloten om een 
nieuw smoorklephuis te plaatsen. Helaas zonder 
het gewenste resultaat, want de klant belde een 
week later op dat het storingslampje weer was 
gaan branden. Wat was de oorzaak van deze 
storing?  
 Iwan: “Het is altijd lastig wanneer een storing maar 
af en toe voorkomt. Zeker als bij binnenkomst 
in de werkplaats de storing niet meer aanwezig 
is. We hebben de klant weer laten rijden en ge-
vraagd of hij indien mogelijk, bij het ontstaan van 
de storing direct naar ons toe wilde komen. Na 
enige tijd was de klacht continu aanwezig en kon 
ik aan de slag met het diagnosticeren van de Golf”. 

 Geen reactie smoorklep 
 “Tijdens de actuatortest zag ik in de meetwaarden 
dat de smoorklep wel aan en uit werd gestuurd, 
maar dat de klep niet werkte. Daarbij kwam dat 
deze test alleen met lopende motor werkt. Dat 
moet je maar net weten, anders word je gelijk 
al op het verkeerde been gezet. Maar om een 
probleem met mijn testkast uit te sluiten, heb ik 
voor de zekerheid ook de VCDS nog aangesloten. 
Ook nu zag ik geen reactie van de smoorklep op 
de actuatortest.” 

 Onjuiste aansturing 
 “Het was tijd om zelf aan het meten te gaan. Ik 
heb de scoop erbij gepakt en heb de signalen 
tijdens de actuatortest gemeten. Ik zag dat het 
signaal op beide draden stond. Dat hoort natuur-
lijk niet, want zo kan de klep nooit gaan werken. 
Toen ik een draad aan massa legde, ging de klep 
wel dicht, maar vervolgens slechts heel langzaam 
open. De klep werd dus niet open gestuurd, maar 
ging door de veer in het huis wel naar de open 
positie. Nadat ik de andere aanstuurdraad aan 
massa legde sloeg de ECU meteen in de stress en 
ontstonden er nog meer foutcodes. De actuator-
test werd afgebroken en ik wist nu dat de draad 
die ik als eerste aan massa legde een onderbre-
king had naar de ECU.” 

 Verdachte draadboom 
 “Ik wil niet altijd van ervaring uitgaan, maar ik had 
toevallig een week eerder een Touran met dezelf-
de motor in de werkplaats gehad. Hierbij had ik na 

een tijdje zoeken een breuk ontdekt in de draad 
van de turbodruksensor naar de ECU. Die zat op 
een plek waarvan ik dacht: ‘Dat moet ik onthou-
den, want dat zal wel vaker voor gaan komen’. 
  Om niet de hele paravan, wissers en dergelijke los 
te hoeven maken om bij de motor-ECU te komen, 
heb ik de ommanteling van de draadboom weg-
gehaald op de plek waar het bij de Touran ook 
mis ging. Hier ligt de draadboom zonder isolatie 
in een geribbelde buitenmantel. De draadboom 
maakt op deze plek een bocht waardoor de 
binnendraden tegen de buitenmantel aanschu-
ren.” Iwan had de juiste keuze gemaakt door op 
dezelfde plek als bij de Touran de draadboom na 
te kijken. Ook bij deze Golf was de draad naar de 
smoorklep verslechterd door het schuren tegen 

de buitenmantel. Iwan herstelde de bedrading en 
de storing was verleden tijd. 

 Bedradingsproblemen 
 Iwan: “Zo zien we maar weer dat het verjaar-
dagspraatje van ‘ze steken de stekker erin en ze 
weten gelijk wat er stuk is’ niet opgaat. De ECU 
verwacht na een aansturing een bepaalde reactie. 
Ofwel van de potmeter ofwel van een controle-
sensor. Als die reactie niet komt, geeft de ECU de 
actuator, controlepotmeter of controlesensor de 
schuld. Maar ik kom steeds vaker problemen met 
de bedrading tegen. De kern van de bedrading 
bestaat heel vaak nog maar uit zes of acht ko-
perdraadjes. Dus wees alert op scherpe knikken, 
slijtageplekken of defecte isolatie”. 

Geen reactie van de klep 
op de aansturing tijdens de 
actuatortest.

Door het voorval een week 
eerder met een Touran met 
dezelfde motor, besloot 
Iwan om dezelfde plek in 
de draadboom eerst te 
controleren. Bingo!

Met ruim 5000 bijdragen op AMT Garageforum mag ‘Iwan’ zich een ware 
AMT Topmonteur noemen. Hij werkt als diagnosetechnicus bij Mooren 
Auto’s in Roelofarendsveen. Met de kennis die hij daar opdoet, helpt hij 
regelmatig, in samenwerking met andere technici op het forum, collega’s 
uit de brand. Iwan neemt ons mee in een leerzame storing.
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