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ATC INFORMATIE

Verder ontwikkelen als autotechnicus met ATC

Investeren in jezelf
Ben je bezig met je opleiding tot autotechnicus niveau 3 of 4 of klaar 

met je opleiding? En wil je jezelf blijven ontwikkelen? Wat zijn dan de 

mogelijkheden? ATC Arnhem-Nijmegen organiseerde een informatie-

avond voor niveau 3 en 4 autotechniek-studenten. Wat doe jij om 

jezelf te ontwikkelen?

Joost Pardoel heeft eerst aan Rijn IJssel gestudeerd en volgt nu de opleiding HTS Autotechniek. 
Tijdens de ATC-lezing voor mbo-studenten vertelt hij over zijn CAN-bus verlichtingsmodel. 

“Doorstuderen loont, zeker nu”, zegt Bas Coenders. Hij adviseert alle mbo-studenten door te 
studeren. “Met een hogere opleiding maak je meer kans op een baan.”

Coenders een beroepskeuzetest 
te doen. Met zijn voorliefde voor 
autotechniek wilde hij iets gaan 
doen. Hij heeft zich bij Rijn IJssel 
in Arnhem aangemeld en daar de 
Dolteng-leerroute gevolgd. Dolteng 
staat voor Doorlopende Leerlijn 
Techniek Engineer. Studenten die 
deze leerroute volgen krijgen tijdens 
de mbo-opleiding al lessen op de 
HTS. Tijdens de opleiding HTS Auto-
techniek krijgen Dolteng-studenten 
vrijstelling voor bepaalde vakken. 
Daardoor zijn ze eerder klaar. Coen-
ders is blij dat hij na het mbo voor 
de HTS heeft gekozen: “We zitten 
in een moeilijke economische tijd. 
Bedrijven zijn nu terughoudend met 
het aannemen van personeel. Met 
een hbo-opleiding heb je net een 
streepje voor. En uiteraard heb je er 
zelf ook veel aan, want je doet extra 
kennis en vaardigheden op”.

Tuk tuk op LPG
Om de mbo-studenten tijdens deze 
bijzondere ATC-avond kennis te 
laten maken met de ATC-lezingen, 
werden er korte lezingen georgani-
seerd over onder andere de CAN-bus 
en het bedrijf Eco Tuk. Eco Tuk is 
een bedrijf opgericht door vier oud 
HTS-studenten. Ruben Antvelink en 
Frank Schouten zijn verantwoorde-
lijk voor het commerciële deel van 
de onderneming en vertelden de 
mbo-studenten over hun loopbaan. 
Schouten: “We hebben beiden de 
technisch commerciële richting 
op de HTS gekozen. Tijdens je 
studie moet je een minor volgen, 
toen hebben we beiden de minor 
Ondernemerschap gekozen en zijn 
we begonnen met het importeren 
van auto’s uit het buitenland. Daarna 
hebben we namens de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen, waar de 
HTS Autotechniek onder valt, mee-
gedaan aan de ‘Hybrid Autorickshaw 
Battle’.
Het was een wedstrijd om de vervui-
ling door tuk tuks te beperken. Die 
wedstrijd hebben we gewonnen 
door een set aan te bieden waarmee 
tuk tuks op LPG rijden. Daardoor 
stoten ze tot 40 procent minder 
CO2 uit en hebben de eigenaren 53 
procent minder brandstofkosten. Na 
de finale zijn we het bedrijf Eco Tuk 
gestart. We moesten toen van ons 
prototype een productiemodel ma-
ken, dan moet je nadenken over de 
benodigde onderdelen. Moeten we 

De ATC-lezing vond plaats op de HTS 
Autotechniek in Arnhem en was voor 
mbo-studenten. De leeftijd van de 
aanwezigen lag daarom ook lager 
dan op een reguliere ATC-avond. 
Om de gemiddelde leeftijd blijvend 
te verlagen, presenteerde secretaris 
Bert Eggink de voordelen van een 
ATC-lidmaatschap. De Vereniging 
van Automobiel Technici heeft 
ongeveer vierduizend leden en is 
op zoek naar nieuwe leden. En waar 
kun je dan beter beginnen dan bij 
de bron? Reden om vier scholen uit 
de regio Arnhem en Nijmegen uit 
te nodigen. Rijn IJssel in Arnhem 
was het beste vertegenwoordigd. 
Andere deelnemende scholen waren 
het ROC Nijmegen, het Graafschap 
College uit Doetinchem en Aventus 
Apeldoorn. Eggink: “Als je eenmaal 
klaar bent met school en aan de 
slag gaat bij een autobedrijf, is een 
ATC-lidmaatschap praktisch. Je leert 
andere autotechnici kennen en kunt 
een netwerk opbouwen. Je weet 
nooit waar dat goed voor is. ATC 
heeft in elke regio een eigen afdeling 
die regelmatig een lezing organi-
seert. Dat is leerzaam, want je krijgt 
vaak een kijkje achter de schermen 
bij een bedrijf. Daarnaast ontvang je 
het vakblad AMT, waar je veel prakti-
sche informatie uit kunt halen”.

Juist nu doorstuderen
Na het welkomstwoord van de ATC 
nam Bas Coenders, derdejaars-
student aan de HTS autotechniek, 
het over. Coenders heeft de Havo 
afgerond en daarna is hij aan de 
Pabo een opleiding tot leraar 
basisonderwijs begonnen. Maar dat 
was niet wat hij zocht, dus besloot 

13AMT006z102   102 13-06-13   10:01

1



AMT | 2013
103 AMT | 2013 

 Vereniging van Automobieltechnici ATC

Kijk voor nadere informatie op:

www.vereniging-atc.nl

 Adreswijzigingen etc. alleen doorgeven

aan het secretariaat van de eigen afdeling.

Dagelijks bestuur:
Nico Tol (algemeen voorzitter)

voorzitter@atcnl.nl

Piet Roelse (algemeen penningmeester en 

 ledenbeheer)

pmr@atcnl.nl

Hub Veders (algemeen secretaris)

secretaris@atcnl.nl

Louis Matthys (vice-voorzitter)

vice-voorzitter@atcnl.nl 

Hans Boot (projecten)

projecten@atcnl.nl

Jur Ooijman (p.r. en sitebeheer)

pr@atcnl.nl 

Centrale ledenadministratie:

Jean Nefkens

ledenbeheer@atcnl.nl 

APK-zaken: 

Achiel Fermans

apk@atcnl.nl

Amsterdam-Kennemerland: Tel.: (0297) 54 07 92

secretaris@atc-ak.nl 

Apeldoorn: Tel.: (055) 366 77 46

secretaris@atc-apeldoorn.nl

Arnhem-Nijmegen: Tel.: 06-53 29 74 54

secretaris@atc-arnhem-nijmegen.nl

België/Antwerpen/Vlaanderen: Tel.: (052) 42 76 83

secretaris-aw@atc-belgium.be

secretaris-vl@atc-belgium.be 

Deventer-Zutphen: Tel.: (0575) 56 77 28

secretaris@atc-dz.nl/info@atc-dz.nl

Drenthe: Tel.: (0524) 55 06 96

secretaris@atc-drenthe.nl

Friesland: Tel.: (0512) 51 56 66

secretaris@atc-friesland.nl

‘s-Gravenhage: Tel.: (0174) 62 88 03

secretaris@atc-gravenhage.nl

Groningen: Tel.: (0592) 54 26 32

secretaris@atc-groningen.nl

Limburg: Tel.: (045) 541 44 30

secretaris@atc-limburg.nl

Midden-Brabant: Tel.: (013) 468 38 46

secretaris@atc-middenbrabant.nl

Noord-Holland Noord: Tel.: (0224) 55 15 68

secretaris@atc-nhn.nl

Oost-Brabant: Tel.: (040) 842 07 48

secretaris@atc-oostbrabant.nl

Rotterdam: Tel.: (0180) 42 80 19

secretaris@atc-rotterdam.nl

’t Sticht: Tel.: ( 030) 688 50 46

secretaris@atc-sticht.nl

Twente: Tel.: ( 06) 12 37 44 87

secretaris@atctwente.nl

West-Brabant: Tel.: (076) 521 63 32

secretaris@atc-westbrabant.nl

Zeeland: Tel.: (0113) 31 22 14

secretaris@atc-zeeland.nl

Zwolle: Tel.: (0529) 43 22 72

secretaris@atc-zwolle.nl

Het motormanagement 
van de tuk tuk zit in een 
blackbox. Eco Tuk wil de 
ombouwset in combinatie 
met een brandstofcontract 
aanbieden aan chauff eurs 
in Sri Lanka.

 TEKST: PAUL JANSSEN / BEELD: AMT   

Eco Tuk is gevestigd in 
de HTS Autotechniek. Op 
de rollenbank wordt het 
motormanagementsys-
teem voor tuk tuks op LPG 
geoptimaliseerd.

die zelf maken of inkopen? Eco Tuk 
had natuurlijk startkapitaal nodig, 
daarvoor hebben we een succesle-
ning gekregen. Als het project niet 
zou slagen buiten onze schuld om, 
wordt de lening kwijtgescholden. 
Eco Tuk richt zich op Sri Lanka, daar 
rijden namelijk 600.000 tuk tuks.” 
 Antvelink nam het technische deel 
van het verhaal voor zijn rekening: 
“Wij bieden twee sets aan, voor 
tweetakt- en viertaktmotoren. Het 
nadeel van een tweetaktmotor is 
dat een vers lucht/brandstofmeng-
sel zo de uitlaat inloopt, daarom 
hebben wij gekozen voor directe 
LPG-injectie. Dat kan eenvoudig bij 
een tweetaktmotor door een injector 
naast de bougie te monteren. Bij 
viertaktmotoren is dat lastig, omdat 
je daar met de nokkenassen zit. Bij 
de viertaktmotoren spuiten we de 
LPG in het inlaatspruitstuk in. Onze 
set moet eenvoudig te installeren 
zijn. We werken aan een hufterproof 
systeem waar niets fout aan kan 
gaan en wat iedereen kan instal-
leren. Het motormanagement 
ontwikkelen we hier op de HTS, en is 
dubbel beveiligd tegen het kopiëren 
van de software. In het motorma-
nagementsysteem zit al onze kennis”. 

 Zelf CAN-bus ontwikkelen 
 Joost Pardoel verzorgde de tweede 
lezing. Pardoel heeft ook de Dolteng-
leerroute gevolgd: “Dat betekende 
dat ik een dag per week les had op 
de HTS. Dat kostte natuurlijk extra 
tijd, maar je hebt er veel profi jt van 
bij onder meer de elektrotechniek-
lessen. Tijdens mijn opleiding heb 
ik een leermodel voor de CAN-bus 

ontwikkeld. In het begin heb ik 
een aantal standaard printplaatjes 
gekocht. Later heb ik zelf printplaat-
jes geëtst. De hardware heb ik in 
een modelbouwauto geplaatst. Dat 
model beschikt nu over een volledig 
verlichtingssysteem. 
Een display geeft zelfs aan als een 
lampje defect is en een andere lamp 
neemt de verlichtingsfunctie over. 
Het is ook mogelijk om een extra 
verlichtingssysteem aan te sluiten, 

die verlichting werkt dan ook. Door 
middel van een softwareaanpassing 
is het mogelijk om extra functies toe 
te voegen”. 
 De CAN-bus kent geen geheimen 
meer voor Pardoel. Wat hij na zijn 
HTS-studie gaat doen, weet hij 
nog niet. Hij twijfelt of hij nog gaat 
doorstuderen aan de universiteit. 
Bijblijven is het belangrijkste. En dat 
kan met opleidingen, trainingen, 
ATC-lezingen en AMT. 

 WWW.AMT.NL WWW.AMT.NL

AMT volgde de ‘Hybrid Autorickshaw Battle’ en besteedde 
aandacht aan het winnende team. Meer daarover leest u terug 
in ons maanddossier op www.amt.nl/juni2013 of scan de 
QR-code. Daar vindt u ook een artikel over afstudeeropdrachten 
aan de HAN en Rijn IJssel.

Meer over Eco Tuk
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