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Onderstelspecialist Triorep deelt kennis

Weten waar je aan werkt
Nederland staat bekend als caravanland. Elk jaar trekken dui-

zenden mensen er met de caravan op uit. “Maar dat gebeurt 

niet altijd veilig”, zegt Jos Oostveen, directeur van Triorep. “En 

zelfs als bestuurders veilig op weg denken te gaan, is dat niet 

altijd het geval.” De achilleshiel van de caravan? Het onderstel.

Triorep is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd 
in het onderstel van getrokken materieel met een 
mechanische rem en een gewicht van maximaal 
3,5 ton. De onderstelspecialist richt zich op zowel 
onderdelenverkoop als technische ondersteuning. 
Het bedrijf in Scherpenzeel levert originele onder-
delen van alle merken aanhanger-, trailer- en ca-
ravanonderstellen. “Originele onderdelen zijn be-
langrijk, want imitatieonderdelen kunnen onveilig 
zijn. Er zijn bijvoorbeeld losbreekkabels op de 
markt met een dikte van minder dan 1,5 mm. Die 
breken al voordat de aanhanger geremd wordt. De 
minimumdikte is 2,5 mm”, zegt Oostveen.
Hij noemt nog een belangrijk punt: “De aanhan-
gercontrole. Waar moet je op letten als je een 
caravan, aanhanger of camper in de werkplaats 
krijgt? De leeftijd van de banden controleren 
en de smeernippels smeren”. Zo zijn er nog veel 
meer controlepunten. De Focwa heeft het Pack-
keuringsrapport voor caravans en aanhangers 
opgesteld. ‘Pack’ staat voor Periodieke Aanhang-
wagen- en Caravan Keuring. De controlelijst bevat 
negen hoofdcategorieën, met elk een aantal 
controlepunten. “Nederland kent nog geen wet-
telijke keuring voor aanhangers of caravans, de 
Europese Unie is daar wel mee bezig. We zijn op 
dit moment het enige Europese land dat geen 
keuring uitvoert. In België moet een aanhanger of 
caravan jaarlijks gekeurd worden en in Duitsland 
om de twee jaar. Het komt de veiligheid ten 
goede”, zegt Oostveen. Via het magazijn, waar dui-
zenden onderdelen liggen opgeslagen, lopen we 
naar de werkplaats. “Triorep is met verschillende 
partners, zoals Alko, BPW, Nico en MAD, voorraad-
houdend. De meeste onderdelen zijn binnen één 
dag leverbaar. Ook voor oldtimers hebben we veel 
op voorraad. En als iets niet leverbaar is, ook niet 
bij onze partners, dan laten we het maken”, zegt 
Oostveen.

Onderstelrevisie
“Wij richten ons puur op het onderstel. Niet alle 
bestuurders zijn even ervaren, en omdat een 
gemiddelde caravan tegenwoordig meer dan 

twee meter breed is, gebeurt het wel eens dat de 
caravan een stoepje of binnenkant van een ro-
tonde meepakt. Of dat mensen bij de tolpoortjes 
in Frankrijk zo dicht mogelijk langs de betaalau-
tomaat willen rijden en daarbij vergeten dat de 
caravan breder is dan de auto. De caravan schuurt 
dan langs de verhoging. Dat kan veel schade 
veroorzaken: soms zijn de onderstellen krom 
gereden, terwijl je dat in eerste instantie niet altijd 
kunt zien. Dat beïnvloedt natuurlijk de rijeigen-
schappen. Wij hebben daarom de zogenoemde 
Trioliner ontwikkeld: een meetsysteem om de 
gehele uitlijning van een caravanonderstel in kaart 
te brengen. Met behulp van lasers controleren 
we ook of de opbouw nog goed op het onderstel 
staat. Wij stellen daarna een rapport op voor de 

In de werkplaats reviseert Triorep onder meer oploopremmen. De technicus reviseert dan de demper en vervangt de bussen.
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Triorep is specialist op het 
gebied van ondersteltech-
niek van caravans, aanhan-
gers en campers. Het bedrijf 
beschikt over een eigen 
werkplaats in Scherpenzeel.

verzekeringsmaatschappij en de schadeherstel-
ler. Dat voorkomt problemen achteraf”, zegt 
Oostveen.
De werkplaats beschikt over drie verschillende 
hefbruggen: een vierkoloms brug voor voertuigen 
tot acht ton, die Triorep voor campers gebruikt, 
een schaarhefbrug en twee tweekoloms hefbrug-
gen tegenover elkaar, die samen een caravan 
heffen. Verder beschikt Triorep over een aantal 
gereedschappen om complexe reparaties uit 
te voeren en onderdelen te reviseren. “Auto- of 

caravanbedrijven beschikken niet over de juiste 
gereedschappen om bijvoorbeeld rubbers uit as-
sen te verwijderen. Wij ontwikkelden hiervoor zelf 
een assenbank waarmee we de rubbers eruit kun-
nen trekken. Op dezelfde assenbank monteren we 
de nieuwe rubbers. Vaak zitten de rubbers zo vast 
dat we de as eerst warm moeten stoken om ze 
met de hydraulische pers te kunnen verwijderen. 
We krijgen soms assen binnen waarvan het rubber 
er half uithangt en de as beschadigd is, doordat er 
met grof geweld aan gewerkt is”, zegt Oostveen.

Toch betekent dat niet dat een autobedrijf 
helemaal niets zelf kan doen: “Torsiestaven van 
een metalen torsieas kan een werkplaats meestal 
zelf vervangen. Als klanten ons opbellen om 
onderdelen te bestellen, kunnen wij meestal wel 
een inschatting geven of ze het zelf kunnen repa-
reren of niet. Als wij weten dat het niet mogelijk 
is, vragen we om de onderdelen op te sturen of 
de aanhanger of caravan langs te brengen. Een 
caravan zonder as op de brug houdt de brug na-
tuurlijk ook bezet. Dat kost extra tijd en geld. Dat 
is vaak ook de reden dat klanten caravans naar ons 
brengen. De meeste reparaties zijn bij ons binnen 
twee dagen klaar en wij hebben alle onderdelen 
op voorraad”.
Triorep heeft een eigen autoambulance om aan-
hangers, caravans of kleinere campers op te halen 
als ze niet meer veilig getrokken kunnen worden, 
of als ze in Nederland gestrand zijn. Verder heeft 
Triorep een eigen bezorgdienst om onderdelen 
te bezorgen bij klanten die spoedreparaties 
uitvoeren.

Onderhoud is onvermijdelijk
“Nederlandse caravans maken vaak meer kilome-
ters dan de caravans in onze buurlanden België 
en Duitsland. Caravans die na twee jaar al 20.000 
kilometer gereisd hebben, komen hier regelmatig 
voor. Nederlanders rijden naar Zuid-Frankrijk, 
Kroatië of nog verder en dan gaat het hard met de 
kilometers. Belgen rijden daarentegen met hun 
caravan naar de Belgische kust en Duitsers trek-
ken naar de Nederlandse kust. Die reisafstanden 
zijn veel korter. De Nederlandse caravan vraagt 
daarom vaker om onderhoud. Een caravan krijgt 
het ook zwaar te verduren doordat hij vaak met 
teveel bagage geladen wordt. Als een caravan 
verkeerd of te zwaar beladen wordt, heeft dat 
invloed op de levensduur van de schokdempers, 
remmen en oplooprem. Gemiddeld is de vering 
van een caravan na acht tot tien jaar versleten. 
Dat wordt mede veroorzaakt door de manier 
waarop een caravan gestald wordt. Een caravan 
lijdt namelijk niet alleen als hij rijdt, maar ook als 
hij stilstaat. In een stalling mag de caravan over 
het algemeen niet op zijn pootjes gezet worden, 
en als je bedenkt dat een caravan vaak als opslag 
gebruikt wordt, weet je dat de ophanging continu 
belast wordt. De vering verliest dan een groot deel 
van zijn veervermogen”, zegt Oostveen. Hoe moet 
het dan wel? “Een caravan moet onbelast gestald 
worden, en het liefst op z’n poten. Als de vering 
slecht werkt, zie je dat vaak boven de deur. De 
oneffenheden in de weg worden niet meer door 
de wielophanging opgevangen, maar door de bo-
venbouw. Boven de deur bevindt zich het zwakste 
deel, dat dan kan gaan scheuren. Het repareren 
van zo’n scheur laten we over aan een gespecia-
liseerd bedrijf, wij richten ons op het chassis en 
vervangen de vering”, zegt Oostveen.
“De oplooprem is een ander onderdeel dat aan 
slijtage onderhevig is. De koppeling slijt en de 
veer van de koppeling staat altijd onder spanning. 

“Een autobedrijf heeft niet 
het juiste gereedschap om 

de rubbers uit een torsieas te 
trekken”, zegt Triorep-eigenaar 

Jos Oostveen. Op de foto zijn 
beschadigingen op de as 

zichtbaar. “Die heeft een klant 
veroorzaakt bij een poging tot 

verwijderen van de rubbers.”
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In dit geval plaatst Triorep een versteviging op het chassis.

Een klant van een autobedrijf werd op pad gestuurd met een gescheurde bevestigingssteun. 
Bij Triorep bleek dat niet alleen de bevestigingssteun gescheurd was, maar ook het aslichaam. 
Oostveen: “Het is onverantwoord dat iemand zo de weg op wordt gestuurd”.

Wij kunnen uiteraard nieuwe onderdelen leveren, 
maar als het kan reviseren we ook oploopremmen 
die te veel speling hebben. Mocht het prijstech-
nisch niet meer verantwoord zijn, bieden we een 
nieuwe oplooprem aan.” 

 Aandacht voor de camper 
 Naast caravans en aanhangers richt Triorep zich op 
campers. Het reguliere onderhoud vindt meestal 
bij een autobedrijf plaats, maar de achterwielop-
hanging wordt volgens Oostveen niet altijd goed 
bekeken of onderhouden: “De schokdempers 
zijn meestal niet origineel en hebben speciaal 
onderhoud nodig. Sommige campers hebben elke 
5000 kilometer onderhoud nodig. Gelukkig zijn er 
wel autobedrijven die de smeernippels opmerken 
en het systeem smeren. Maar dat gebeurt lang 
niet altijd en vaak zijn de smeernippels nauwelijks 
zichtbaar door extra watertanks. Je moet er dus 
zelf naar op zoek gaan. Mijn advies is: als je twijfelt, 
neem contact op met ons. Wij beschikken over alle 
technische informatie”. 
 Het gebruik van de camper en de manier van be-
laden heeft invloed op de levensduur van de cam-
per. Oostveen: “Je ziet vaak aan de stand van de 
camper of de schokdempers versleten zijn of niet. 
De bodemspeling aan de voor- en achterkant van 
de camper moet minimaal gelijk zijn, in het ideale 
geval staat hij achter iets hoger. De plaats van de 

bagage in de camper heeft ook veel invloed op 
het weggedrag en de belasting van de wielophan-
ging. Accessoires zoals een luifel of een fi etsdrager 
tellen ook als belading. Een luifel is niet zwaar, 
maar hij hangt wel twee meter hoog en een meter 
uit het midden, waardoor hij een moment veroor-
zaakt. Dat geldt ook voor een fi etsdrager”. Triorep 
biedt hulpveren aan uit het MAD-verenpakket. 
MAD heeft zich gespecialiseerd op hulpveren voor 
campers. Ook voor trekkende voertuigen levert en 
monteert Triorep hulpveren. Hulpvering zorgt er-
voor dat de remweg bij zwaarbeladen voertuigen 
niet langer wordt. De auto en caravan krijgen met 
hulpveren een beter weggedrag. 

 Verantwoordelijkheid nemen 
 Veiligheid is het sleutelwoord bij Triorep. “Als je als 
technicus aan een caravan of camper werkt, ben 
je verantwoordelijk voor je werkzaamheden. En 
je kunt pas verantwoordelijk zijn als je de juiste 
kennis hebt. Wij bieden daarom ondersteuning 
aan iedereen die belt of een caravan of camper 

brengt. En we geven trainingen aan technici en 
schade-experts van verzekeringsmaatschappijen. 
We vergroten de basiskennis en gaan dieper in op 
de oploopremtechniek, rubber- en staalgeveerde 
assen, schokdempers en het beoordelen van het 
chassis. Na afl oop ontvangen deelnemers een 
certifi caat”, zegt Oostveen.  
 Triorep levert meer producten die de verkeers-
veiligheid verhogen. Een voorbeeld is Tyron, een 
stalen riem die rond de velg gemonteerd wordt. 
Tyron voorkomt dat de band van de velg loopt 
als hij lek is. Er blijft dus altijd rubber tussen de 
velg en het wegdek, waardoor een gebruiker in 
noodgevallen nog enkele kilometers kan door-
rijden naar een veilige plaats. Veilig op weg gaan 
betekent goed voorbereid op weg gaan. Voor Trio-
rep betekent dat regelmatig onderhoud plegen en 
met de juiste spullen en kennis je werk doen. 
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AMT bezocht Triorep al eerder en maakte een fotoreportage 
met praktische informatie voor reparatie en onderhoud van 
aanhangers. Die tips vindt u terug in ons maanddossier op 
www.amt.nl/juni2013, of scan de QR-code.

Praktische tips

Caravanvering is gemid-
deld na acht tot tien jaar 

versleten. De rubbers uit de 
torsieas worden ook tijdens 

stilstand belast. Daardoor 
functioneren ze op den duur 

niet meer optimaal.

Caravancontrole? Controleer het chassis op scheurtjes.
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