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Eerste AMT Diagnose Boot Camp een groot succes

Olympische Spelen voor diagnosetechnici
Pass-Thru, lekstroomdetectie, programmeren, lambdaregeling. Zomaar een greep uit de 

onderwerpen op het AMT Diagnose Boot Camp. Een weekend lang stortten bijna honderd 

diagnosetechnici zich vol overgave op een reeks workshops en lastige storingen onder de 

bezielende leiding van de specialisten van het Diagnose Centrum. Na afloop resteerden: 

certificaten, trofeeën, nieuwe vriendschappen en heel veel enthousiasme.

Ja, dat noemen we een goed ontbijt!

Iedereen de aandacht erbij, 
de eerste workshops gaan 
bijna beginnen!

Deelnemer Martijn den 
Hollander vult netjes zijn 
werkorder in.

Wat is er mis met de lambdaregeling? Lekstroom meten, hoe pak je dat aan?

13AMT006z014   14 13-06-13   10:04

1



AMT | 2013
15AMT | 2013 

TEKST: JOS-JAN LANGENDIJK / BEELD: AMT

Welkom bij AMT Diagnose Boot Camp! Initiatiefnemer Frank Bouman vertelt over het ontstaan van AMT Boot Camp.

Sponsors bedankt!
Een Diagnose Boot Camp is geen Diagnose 
Boot Camp zonder diagnoseapparatuur. Daar-
om: sponsors bedankt! Hoofdsponsor Hella 
Gutmann verzorgde niet alleen een workshop, 
maar voorzag ook alle workshops van HGS 
Data en andere equipment. De prachtige 
trofee voor de winnaars kwam eveneens van 
Hella Gutmann. De andere sponsors: Toolspe-
cial, AA-Equipment en GMTO droegen bij met 
equipment tijdens de workshops en maakten 
de informatiemarkt samen met Hella tot hét 
middelpunt van AMT Diagnose Boot Camp. 
Annemarie Krijnen, marketingmanager van 
Hella Gutmann: “Perfecte organisatie, kundige 
cosponsors en ideale deelnemers: Mannen 
met toekomstvisie, enthousiast en leergierig. 
Diagnose stellen wordt steeds belangrijker, 
de deelnemers zijn zich daar actief op aan het 
voorbereiden. Geweldig om te zien!” Tot slot 
bedanken we ook Autobedrijf Bleumink voor 
het beschikbaar stellen van hun werkplaats en 
Beusink Recreatie voor de faciliteiten.

Groep 6 krijgt een workshop losse onderdelen van Anton van 
der Linden.

Teamcaptain Jeroen Vertongen wijst het defecte component op 
het schema aan.

Ja, het is dringen geblazen, iedereen wil de storing verhelpen.
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Meer foto’s 
bekijken? 
Kijk in het 

album op onze AMT Facebook-pagina.

Iedereen opgelet want de tussenstand wordt bekendgemaakt.

Groep 8 krijgt een theorieles CAN-bus van Jeroen Smetsers. Lekker knus in de tent van Henk van Hoef voor een workshop 
coderen.
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De winnaars! Jan Bakker, Nico Koolen, Harry van der Marel, Mario Reidenbach en Jeroen Vertongen 
gefeliciteerd!

Zij waren erbij!

Erwin van der Velden brengt de mannen van groep 12 iets bij 
over netwerken in de auto.

Kom volgend 
jaar ook!
Al tijdens het Diagnose Boot Camp 
werd duidelijk, dit doen we volgend 
jaar weer! Het was een weekend 
doordrenkt van diagnosetechniek en 
apparatuur. Informatief en technisch, 
maar ook informeel en gezellig. 
Wat vonden de deelnemers ervan? 
Nils Off ers van Autohûs Haren: “Het 
was echt horizon verbredend. Zeer 
leerzaam.” Dennis van Loocke van 
ZIP Tuning België/Nederland: “Heel 
informatief, ook als je van sommige 
zaken minder kennis hebt, krijgen de 
specialisten van Diagnose Centrum 
het toch voor elkaar dat je alles 
begrijpt.”
Dat klinkt goed! En de eerste offi  ciële 
evaluatie klinkt al net zo goed. AMT 
Diagnose Boot Camp scoort een rap-
portcijfer van 8,5. “Dat is erg hoog”, 
zeggen de eventdeskundigen. En 
eerlijk is eerlijk, als we alle reacties 
die via e-mail en het forum nog 

steeds binnenstromen, doorlezen 
zijn we er van overtuigd: volgend 
jaar weer! Ruim 90 procent van de 
deelnemers denkt er net zo over: 
“Ik kom volgend jaar weer!” 
Een greep uit de vele reacties:
“Heel interessant maar eigenlijk veel 
te kort.”
“Het was een supertof leerrijk week-
end. Zoals op Boot Camp met de 
organisatie en andere deelnemers 
al besproken, noteer mij alvast voor 
volgend jaar, want ik heb de smaak 

te pakken.” 
“Ja, het was een supertof weekend! 
Bedankt iedereen.”
“Wat hebben de mensen van het 
Diagnose Centrum toch veel kennis 
in huis. Daarom was het heel erg 
leerzaam en ik ga wat we geleerd 
hebben zeker toepassen in de 
praktijk.”
“Geweldig zo’n Boot Camp. Ook de 
mannen van het Diagnose Centrum 
bedankt voor de leuke en leerzame 
opdrachten. AMT eveneens bedankt 
voor een perfect geregeld weekend.”

Was er dan helemaal niets te klagen? 
Jazeker, lees maar: “De workshops 
waren aan de korte kant.” En: “Zes 
mannen op één kamer, er werd fl ink 
gesnurkt.” Aan dat snurken kunnen 
wij niet veel doen, al het andere 
gaan we volgend jaar nog beter 
doen. Dus tot ziens op AMT Diag-
nose Boot Camp 2014!
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