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Pechhulp in het buitenland

De Wegenwacht ‘op vakantie’
In Nederland roepen we bij pech via de praatpaal of mobiele 

telefoon de hulp van de Wegenwacht in. Als je lid bent ten-

minste. In Italië en Frankrijk is er geen Wegenwachtorgani-

satie, je bent aangewezen op plaatselijke garages. Gelukkig 

stationeert de ANWB in die landen tijdens de vakantieperiode 

21 Wegenwachten. We rijden in Italië een dagje pechgevallen 

af met René Nouws.

‘s Morgens vroeg pikt Wegenwacht René Nouws 
mij op bij mijn camping aan het Gardameer. Iets 
later dan afgesproken, want er kwam een ‘spoedje’ 
tussendoor. “Dat is het leuke van dit vak, je weet 
nooit wat er wanneer komt” vertelt de 43-jarige 
René. Hij is al twintig jaar Wegenwacht en voert 
dit jaar zijn tweede missie uit in de Italiaanse Gar-
da-regio. Het was hem vorig jaar zo goed bevallen 
dat hij zich dit jaar weer bij zijn teamleider heeft 
aangemeld. Dat gaat helemaal officieel. Elke 
geïnteresseerde Wegenwacht kan een gemo-
tiveerd verzoek om uitzending indienen. De 
teamleider beslist wie er gaat.

Met de spanningzoeker 
wordt vastgesteld dat het 
in Oostenrijk gemonteerde 
nieuwe lampje stuk is. Van 
een lastig te lokaliseren 
draadbreuk is geen sprake.
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TEKST EN BEELD: WIM RUBERG

René is één van drie Wegenwachten die rond het 
Gardameer werken. Een vierde is in Toscane ge-
stationeerd. Samen met de zeventien in Frankrijk 
werkzame collega’s helpen ze vanaf begin juli 
tot eind augustus Nederlandse automobilisten 
die pech hebben. De ANWB startte in 2003 deze 
service in Frankrijk, met als steunpunt Lyon. Italië 
volgde een jaar later.
Aan de hulpverlening zijn strikte voorwaarden 
verbonden. Zo mogen de Wegenwachten niet 
werken op A- en N-wegen of doorgaande wegen. 
Tenzij mensen bijvoorbeeld bij een tankstation 
staan of een parkeerhaven. Op tolwegen is de WW 
niet welkom, daar is geen vergunning voor.

Brandend lampje na resetten
Vanuit het ANWB steunpunt in Monza komt een 
melding binnen, over een Volkswagen Touran met 
een brandend controlelampje van de verlichting. 
Toevallig staat de auto op dezelfde camping 
waar ook René zijn bivak heeft. Op weg naar 
onze eerste pechvogel vraag ik René of er in zijn 
Volkswagen Transporter meer gereedschap zit 
dan hij in Nederland aan boord heeft. Dat blijkt 
mee te vallen.
Het meest opmerkelijke is een set hulpmiddelen 
om vastzittende remzuigers terug te drukken. 
De aard van de pechgevallen loopt sterk uiteen. 
Naast de reguliere problemen met koppelingen, 
remmen, accu’s, koelsystemen en dynamo’s 
blijken er dit jaar veel problemen te zijn met 
motormanagementsystemen en vastzittende 
uitlaatgasrecirculatiekleppen. “Dat laatste zie 
ik vooral bij auto’s die in Nederland veel korte 
stukjes rijden. De aanwezige vervuiling gaat dan 
tijdens lange ritten vastkoeken, met alle gevolgen 
van dien”, vertelt René.
De Touran waar we heengaan, is een bekende 
voor René. Gisteren brandde er, door een storing 
in het motormanagement, een heel regiment 
lampjes. Het euvel heeft hij door een reset ver-
holpen. Het lampje dat nu brandt, geeft aan dat 
er een gloeilamp defect is. De boosdoener wordt 
snel gevonden. Het blijkt het linker achterlicht te 
zijn. Volgens René is het goed dat de eigenaar niet 
zelf heeft geprobeerd het bolletje te vervangen. 
“De schroefjes zitten nogal verstopt en als je ze 
los hebt, moet je de lichtunit niet, zoals je zou 
verwachten, naar je toe trekken, want dan breekt 
de bevestiging. Je moet het linker achterlicht naar 
links uit zijn bevestiging schuiven.”

Doe-het-zelfwerk is af te raden
René heeft een mooi voorbeeld van slecht zelf-
sleutelwerk. “Van een Volvo werkte een deel van 
de verlichting niet. Na veel speurwerk ontdekte ik 
dat er onder de motorkap relais zaten op een plek 
waar ze niet hoorden. Ze waren ter plekke kenne-
lijk door iemand verwisseld. Na ze juist te hebben 
gemonteerd heb ik de boosdoeners, twee kapotte 
zekeringen onder het dashboard, vervangen. De 
Volvo-rijder wist niet dat ze daar zaten. Achteraf 
bleek dat de caravan op de camping van de trek-

haak was geschoten en de bedrading uit de stek-
ker had getrokken. Ik heb de mensen geadviseerd 
voortaan niet meer zelf aan de slag te gaan.”
Op naar de volgende, een Ford S-Max waarvan 
diverse storingslampjes branden. Oorzaak lijkt de 
airco te zijn. De eigenaar heeft de auto tweede-
hands gekocht en volgens hem is bij aflevering de 
airco gevuld op een druk van 21 bar. Dat is veel 
te veel, René legt hem uit dat dit waarschijnlijk is 
gedaan om een lek in het systeem zolang moge-
lijk te verdoezelen. Hij adviseert de berijder, die 
geen Wegenwachtlid is, om het systeem bij een 
plaatselijke garage te laten controleren en de auto 
te laten uitlezen op eventuele verdere storingen.
Via de telefoon komt dan de melding binnen over 
een Volkswagen Passat waarvan de richtingaan-
wijzer links niet werkt. Het bericht wordt ook via 
sms verstuurd. Inclusief telefoonnummer van de 
melder, zodat René het probleem en de geschatte 
tijd van aankomst kan bespreken.

Nieuw lampje al defect
Eigenaar van de Passat is de heer Becker. Hij legt 
het probleem uit. “Ik ben in Oostenrijk naar een 
garage geweest en daar is het lampje linksachter 
vervangen. Daarmee was het euvel echter niet uit 
de wereld, maar het garagebedrijf kon mij verder 
niet helpen. Het liep tegen sluitingstijd en volgens 
hen was er sprake van een draadbreuk of iets 
degelijks. Daar hadden ze geen tijd voor.”
René demonteert de boosdoener linksachter. Het 
lampje is inderdaad gloednieuw. De spanning-
zoeker komt erbij en René meet spanning op 
het ritme van de richtingaanwijzer. Eén ding is 
zeker, géén draadbreuk. Uit het magazijn van de 
Wegenwachtbus haalt René een nieuw lampje en 
dat blijkt na montage perfect te werken. “Dit maak 
je zelden mee, een nieuw lampje dat stuk is. Goed 
te begrijpen dat ze in Oostenrijk dachten dat de 
storing dieper lag”, zegt René.
Op weg naar het volgende geval meldt René 

René Nouws bij zijn Trans-
porter, voor zijn zomerver-
blijf op de camping. Wat je 
noemt een ‘werkvakantie’.

Na een reset van het 
motormanagement systeem 
blijft nog één controlelampje 
branden. Dat wijst op een 
defect linker achterlicht, 
maar wisselen van dat 
lampje is niet helemaal zo 
simpel.
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Het typisch Italiaanse garagebedrijf Consolini is één van de twee garages waarmee de Wegenwacht nauw samenwerkt.

aan Monza dat de dossiers van de tot nu toe 
afgehandelde gevallen kunnen worden gesloten. 
Tegelijkertijd komt de melding binnen over een 
Skoda Fabia. Daarvan blijkt het linker raam-
mechaniek stuk te zijn, waardoor de ruit tijdens 
het rijden zakt. In Nederland plakt René de ruit 
dan meestal af met tape. Hier is dat, vanwege de 
hoge temperatuur, een minder goed idee. Het 
kleefmiddel gaat door de hitte echt vastzitten en 
de tape neemt ook zicht weg. De oplossing wordt 
gevonden in de montage van twee stukjes slang 
tussen de ruit en het portier. Daarmee is de ruit 
voldoende geborgd.
De Skoda-rijder vraagt nog of René wil kijken 
of het linker achterwiel goed vastzit. Het is hem 
namelijk een keer overkomen dat dit wiel, na een 
servicebeurt, spontaan los ging zitten. Foutje, 
bedankt! Alle bouten blijken trouwens nu wel 
goed vast te zitten.

Lokale garage assisteert
We zijn onderweg naar onze volgende klus als de 
meldkamer in Monza weer van zich laat horen. De 
melding gaat over een Opel Vivaro met stinkende 
remmen. Hij staat een kilometer of dertig bij ons 
vandaan. René neemt contact op met de eigenaar. 
Die zegt dat hij, na het ontstaan van de stank, 
inmiddels 200 kilometer heeft gereden. De lucht, 
waarvan hij in eerste instantie dacht dat die van 
de koelkast kwam, wordt nu hij op vlakker terrein 
rijdt minder. René zoekt naar de beste en snelste 
oplossing. Als de Vivaro-rijder denkt dat hij de 
dertig kilometer naar René’s camping veilig kan 
afleggen, zorgt René dat hij daar ook is. Als de 
Vivaro-rijder blijft staan waar hij staat, verliest hij 
minimaal anderhalf uur door onze aanrijtijd.
De man kiest ervoor naar de camping te komen. 
Als wij daar rond het middaguur aankomen zien 
we een auto waarvan de linker achterremschijf 

aardig blauw is. Conclusie: de remzuiger zit vast. 
René besluit niet zelf te gaan sleutelen. “Stel dat 
ik de zuiger niet gangbaar krijg en er onderdelen 
moeten worden besteld, dan staat de Vivaro hier 
een paar dagen met één pootje omhoog stil.”
Omdat het nu siësta is, valt er weinig te regelen. 
René spreekt met de Opel-rijder af dat hij hem 
om twee uur bij het dichtbijgelegen garagebe-
drijf Consolini wil ontmoeten. Consolini is één 
van de twee garagebedrijven waarmee de ANWB 
en de Duitse ADAC goede afspraken hebben 
gemaakt. René legt uit hoe dit werkt. “In eerste 
instantie probeer ik bij pechgevallen al vooraf de 
diagnose te stellen. Dan weet het garagebedrijf 
wat ze moeten doen en het Wegenwachtlid weet 
ook waar hij/zij aan toe is. Ik overleg ook constant 
met de pechvogels. Ze hebben mijn mobiele 
nummer en kunnen dus altijd met hun vragen bij 
mij terecht. Ik hou ze ook steeds op de hoogte 
van de ontwikkelingen en laat weten wanneer de 
auto weer klaar is. Ik probeer de vakantiegangers 
zoveel mogelijk te ontzorgen. Matteo is bij het 
bedrijf mijn aanspreekpunt. Hij probeert altijd de 
auto’s weer snel rijdbaar te maken.”

Onzorgvuldig onderhoud wreekt zich
Dat dit geen loze kreet is, zie ik als we om iets na 
twee uur bij Consolini aankomen. De Opel Vivaro 
staat al op de krik en de remklauw hangt eronder 
uit. Volgens de eigenaar zijn de remblokken pas 
vernieuwd. Dat is ook te zien. Maar de Neder-
landse monteur had tijdens het vervangen van de 
blokken even de gangbaarheid van de remzuiger 
moeten controleren. Dat had deze vakantiegan-
gers een boel ellende kunnen besparen.
Blije gezichten als de Vivaro tegen drie uur zijn 
reis weer kan vervolgen. Er blijken trouwens wel 
vaker fouten te worden gemaakt tijdens onder-
houdsbeurten. We horen een verhaal over een 
losgelopen carterplug, een afgetapte maar niet 
bijgevulde airco en een onjuist gemonteerde, dus 
losschietende, turboslang. Alles gelukkig zonder 
verdere ernstige gevolgen. René laat me nog een 
paar speciale pechgevallen zien die bij Consolini 
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Het Vivaro-gezin had zich al voorbereid op een dag oponthoud. Maar Consolini krijgt de remklauw 
snel gangbaar en de reis kan worden voortgezet.

De zijruit van deze Skoda Fabia wordt, vanwege een defect raammechaniek, vastgezet. René 
maakt ruimte met een spreider en zet met een stukje slang de ruit klem tegen de portierplaat.
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De turbo van deze Transporter maakt vreemde geluiden, en 
de eigenaar twijfelt aan de koppeling, maar die blijkt bij een 
proefritje nog goed.

staan. “De Renault Espace die daar staat, is net 
klaar. Drie portierramen gingen niet meer open 
of dicht. Er bleken drie draadbreuken in te zitten. 
Een raar geval.” René belt de eigenaar op met de 
mededeling dat de Renault klaar is. De man is blij, 
maar onaangenaam verrast dat hij € 120,- moet 
afrekenen…
Verderop staat een Peugeot te wachten op een 
nieuwe zekering- en relaiskast. “Toevallig had ik 
gisteren exact dezelfde storing bij een Citroën”, 
zegt René. Hij heeft via een omleiding ervoor 
kunnen zorgen dat de auto op eigen kracht naar 
de garage kon rijden. Door deze werkwijze gaat 
er nauwelijks tijd verloren. Consolini hoeft de 
storing niet op te sporen, maar kan direct het 
onderdeel bestellen en vervangen.
Als we weer onderweg zijn, gaat de telefoon. 
Een Opel Astra blijkt steeds in noodloop te gaan. 
Dat euvel deed zich gisteren ook voor, en toen is 
er een sensor gereinigd. René adviseert de man 
terug naar de garage te gaan om het motorma-
nagementsysteem opnieuw te laten uitlezen. Uit 
de meting blijkt dat de sensor nu echt defect is. 
Maar het is vrijdag en Consolini kan pas maandag 
aan een nieuwe komen. Gelukkig hoeft de berij-
der pas over een week naar huis.

Dankbetuigingen
René laat trots een aantal dankbetuigingen 
zien die hij per sms heeft gekregen. “De meeste 
mensen zijn al blij als ze de gele Volkswagenbus 
zien aankomen. Als ze dan ook nog met hun 
eigen voertuig de reis kunnen vervolgen, zijn ze 
helemaal blij. Vaak sturen ze dan een sms of mail 
om te melden dat ze zonder problemen op de 
plaats van bestemming zijn aangekomen.”
Toch kom je ook rare snuiters tegen. Er komt een 
melding over een Volkswagen Kever uit 1973 die 
niet wil starten. Of met ‘starten’ echt starten wordt 
bedoeld, of ‘aanslaan’, weten we nog niet, maar 
we bedenken alvast wat het probleem kan zijn. 
Accu, startmotor of contactpuntjes?
René belt de eigenaar, maar die neemt niet op. 
Poosje later, nog steeds geen contact. Op de cam-
ping die de Kever-piloot had aangegeven, weten 
ze waar de auto staat. Een Kever valt immers 
meer op dan een Golf. Het blijkt een automaat 
te zijn. Helaas is de eigenaar in geen velden of 
wegen te bekennen. Dan maar een briefje onder 
de ruitenwisser zodat de man kan zien dat we 
langs zijn geweest.
De geschiedenis lijkt zich te herhalen. We zijn op 
weg naar een melding van een Volkswagen Trans-
porter met turbo- en koppelingschade. “Duur 
grapje waar ik weinig aan kan doen, vrees ik”, 
roept René. Hij belt de eigenaar en diens vrouw 
neemt op. “Mijn man zit met de boot op het 
water”, zegt ze. Gelukkig is hij terug als we op zijn 
camping aankomen. Hij had niet verwacht dat we 
zo snel na de melding al ter plaatse zouden zijn. 
René gaat samen met de eigenaar een proefritje 
maken. Conclusie: waarschijnlijk een lekkende 
turboslang of defecte turbo. Maar voor een 

definitieve vaststelling van de oorzaak moet er 
eerst een en ander aan beplating onder de auto 
worden verwijderd. René adviseert de man naar 
Consolini te rijden en zegt toe dat hij de volgende 
ochtend daar poolshoogte gaat nemen. Dan kan 
een plan van actie worden opgesteld.
Het wordt die ochtend trouwens druk, want 

onderweg worden we nog staande gehouden 
door een Passat-rijder. Een zeer redelijke man 
die advies wil over zijn airco, maar ook weet dat 
dit niet onder de noodgevallen valt. Hij heeft 
in Duitsland en Oostenrijk bij diverse bedrijven 
aangeklopt, maar overal was er een wachttijd van 
minmaal twee dagen. Eind van het liedje: René 
ziet ook de Passat morgen terug bij Consolini. “Als 
het alleen bijvullen is, is het zo opgelost.”
Na de Passat is het tijd voor wat avondrust en 
een duik in het zwembad. De Kever-eigenaar 
heeft zich later trouwens toch nog gemeld. Met 
een extra draad aan de startmotor is het euvel 
verholpen.

Dankzij een omleiding in de relaiskast (met rode draad) heeft 
René gezorgd dat deze Peugeot op eigen kracht naar de garage 
kon. Daar wacht hij op een nieuwe relaiskast.
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