
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



REPORTAGE
Busland voor totaal onderhoud

Busland bv in Eindhoven opende
begin dit jaar haar deuren om als
een  touringcar-servicepunt voor
de Benelux-hoek te fungeren. Het
idee bestond al een aantal jaren en
ook in het buitenland had men een
dergelijk concept uitgeprobeerd.
Zonder al te veel succes overigens,
want als je pretendeert om all-
round service te kunnen verlenen
dan moet je dat in de praktijk ook
echt waar kunnen maken. En wat
dat betreft lieten de voorgangers
van Busland een steek vallen.

Bova bloed
Busland is een zelfstandige onder-
neming die afkomstig is uit de
Bova gelederen. Deze busfabrikant
is voor 75 procent aandeelhouder,
de andere 25 procent is in handen
van een holding maatschappij waar
ook DAF Tilburg onder valt. Kij-
ken we naar het personeelsbestand
(28 personen) dan zien we dat er
behoorlijk uit die vijvers is gevist,
met de vaardigheden en opleiding
van de monteurs is het dus wel
oké. En ook de directeur, de heer
Gijsberts, heeft zijn bus-ervaring
opgedaan bij de Valkenswaardse
busbouwer.

Vanuit Bova kwam duidelijk de

wens om één servicepunt op te
richten waar de touringcaronderne-
mer voor al het onderhoud inclu-
sief het carrosseriewerk terecht
kan. Het bedrijf in Eindhoven is op
dit moment in een opbouwende
fase,maar zodra de formule hele-
maal uitgekristalliseerd is heeft
men de bedoeling om op strategi-
sche plekken in Europa dergelijke
bedrijven op te zetten.

Maar Busland gaat verder dan
alleen maar de Bova-bus. Het be-
drijf pretendeert alle merken te
kunnen servicen. Uiteraard is een
dergelijke uitlating bijna een on-
mogelijkheid omdat bijvoorbeeld
alleen al de variëteit op motoren-
gebied zo groot is. Maar Busland
verzekert dat een gestrande buiten-
landse bus altijd weer op weg

wordt geholpen. En voor de vaste
niet Bova klanten is het een kwes-
tie van plannen en goede afspraken
maken. De noodzakelijke onderde-
len kunnen dan bijtijds besteld
worden, filters en dergelijke heeft
men wel op voorraad.

De echt zware revisies doet men
uiteraard niet zelf. Dat zou een te
grote investering aan speciaal ge-
reedschap vergen die voor een be-
drijf als Busland niet rendabel te
maken is.

Chauffeur vermaken
De normale procedure is dat de
touringcar chauffeur s’ochtends
met zijn bus komt en zodra deze
weer gereed is huiswaarts keert.
Dat betekent dat hij/zij gedurende
enige tijd bij Busland moet verblij-
ven. Men streeft ernaar om de
chauffeur zoveel mogelijk van de
werkvloer te weren, dit met oog op

Monteurs moeten uit ander hout gesneden zijn

Alle merken, alle diensten
Busland in Eindhoven heeft

zich gespecialiseerd in het

onderhoud van touringcars

en dan écht het totale pak-

ket. Tel daarbij op dat men

de term een ‘vreemd merk’

niet kent en dan is de con-

clusie snel getrokken: we

hebben te maken met een

bijzonder bedrijf.
De touringcarchauffeur wordt ont-
vangen in een keurige receptie.
Ook worden  in deze ruimte onder-
delen uitgeleverd aan (niet zelden
buitenlandse) thuissleutelaars.De
receptionist ‘vangt’de klant op en
maakt een inschatting van de re-
paratietijd.De chauffeur kan zich
daarna terugtrekken in een spe-
ciale ruimte.Men streeft ernaar
om de klant slechts selectief op de
werkvloer te dulden.

In tegenstelling tot hetgeen deze
foto suggereert worden de zware
revisies uitbesteed aan specialis-
ten.Deze DAF motor is slachtoffer
geworden van een aanrijding van
achteren waardoor de distributie
beschadigd raakte.
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de productiviteit van de monteurs
en zeker ook in het kader van de
veiligheid. Vandaar dat er een spe-
ciale ruimte is waar de chauffeur
zich kan vermaken met een krantje
of met televisie kijken. Maar men
weet ook dat je een chauffeur niet
de hele dag met zoiets passiefs be-
zig kunt houden. Gijsberts en zijn
mannen onderzoeken de mogelijk-
heid om de chauffeur bijvoorbeeld
taxi-bonnen te geven zodat hij de
wachttijd kan benutten om de
mooie plekjes van Eindhoven of in
de omgeving van de stad te bezoe-
ken. Het DAF-museum in Eindho-
ven zou wat dat betreft ook een
goede optie zijn.

Toch moet men hier selectief
mee omgaan, want een chauffeur
kan ook waardevolle informatie

geven en daarmee de monteur hel-
pen het probleem te lokaliseren.

Schone handen
Technisch gezien is een bus altijd
afgeleid van een bedrijfsauto. Daar
worden nieuwe technieken het
eerst toegepast en die sijpelen dan
door naar de bus. Dat betekent dat
voor het reguliere ‘werk’ men pri-
ma zou kunnen volstaan met mon-
teurs uit een bedrijfsauto werk-
plaats. Toch zoekt men bij Busland
iets meer. Zo moet de monteur zich
er altijd van bewust zijn dat de bus
ingezet wordt om personen te ver-

voeren. Vette handen en een vieze
overall worden daarom niet getole-
reerd in het smetteloze interieur
van een touringcar.

Naast clean kunnen sleutelen
moet de monteur ook goed inge-
voerd zijn in het lezen van elektri-
sche schema’s en storing zoeken.
Want naast het gewone boordnet is
er een uitgebreid 220 V netwerk
om bijvoorbeeld luxe-equipment te
voeden. En dat gaat steeds maar
verder omdat de klant veeleisender
wordt en de sector altijd moet con-
curreren met vliegvakanties.

En daar zou, vreemd genoeg,

In totaal zijn er tien werkplekken
waarvan twee voorzien van een
put.Hierin bevinden zich uiteraard
toe- en afvoer faciliteiten voor olie.
De verse olie loopt via een ringlei-
ding,het oliereservoir bevindt
zich naast het magazijn.

Deze touringcar werd voorzien van een
nieuwe achteras.Voor de benodigde on-
derdelen kan men als het ware om de
hoek terecht bij Bova.

Deze touringcar,die van achteren werd aangereden, wordt weer helemaal vol-
gens de fabriekspecificaties afgeleverd.Busland heeft nauwe banden met
Bova, in geval van zware schades komt het voertuig altijd via de fabriek terecht
bij Busland die is aangewezen als erkende schadereparateur.Bij Busland kunt
u dus Bova-bussen,met schade,vanuit geheel Europa aantreffen.
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Busland wel eens zijn bestaans-
recht aan kunnen ontleden. Een
moderne touringcar zit zo boorde-
vol techniek dat de voor de service
benodigde equipment een aanzien-
lijk investering vergt, om nog maar
te zwijgen van de benodigde speci-
fieke kennis. Denk hierbij maar
eens aan de klimaatregeling van
een touringcar (een rijdende kas!)
die in hartje zomer de vakantiegan-
ger koel door Frankrijk moet ver-
voeren en in de winter de skigan-
gers behaaglijk warm en zonder
beslagen ruiten naar de plaats van
bestemming moet brengen. Dat
zijn high-tech systemen waar niet
elke werkplaats raad mee weet.

Geen tijd voor onderhoud
De felle concurrentiestrijd tussen
bus en vliegtuig heeft ertoe geleid
dat de prijzen ontzettend onder
druk staan. Een touringcar-onder-
nemer verdient alleen maar wat in-
dien de bus continu op pad is. On-
derhoud is dan een noodzakelijk

kwaad en dat moet dus zo efficiënt
mogelijk gebeuren. Normaal ge-
sproken wordt de olie om de
40.000 km ververst, jaarkilometra-
ges van 2,5 ton zijn absoluut geen
uitzondering. 

De monteurs van Busland draai-
en twee verschillende diensten,
een vroege of late. Hierdoor is het
bedrijf 11 uur per dag geopend.
Daarnaast draait men zogenoemde
pieperdiensten om gestrande bus-
sen weer snel op weg te helpen. De
openingstijden heeft men in de be-
ginfase met opzet ‘beperkt’ gehou-

den omdat men de (terechte) filo-
sofie heeft dat het eenvoudiger is
deze te verruimen dan om ze terug
te draaien.

Het onderhoud aan een bus ge-
beurt nog niet op contractbasis.
Hiervoor is de inzet te divers, maar
Busland is wel aan het onderzoe-
ken of daarvoor op termijn moge-
lijkheden bestaan.
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Bekleden behoort uiteraard tot de
disciplines van Busland want niet
zelden renoveert een touringcar
onderneming het interieur van de
bus of het raakt domweg versle-
ten.Busland heeft de meest gang-
bare stoffen op rol.

Het bedrijf is voorzien van een moderne APK-straat.Hier worden de bus-
sen voorbereid op de keuring,de keuring zelf geschiedt door de RDW.
Busland is er mee bezig om ook hiervoor geautoriseerd te worden.

De metaalafdeling compleet met
trekbanken.Het dragend deel van
een (Bova)bus bestaat uit con-
structiewerk.Domweg delen ver-
nieuwen behoort tot de uitzonde-
ringen (alhoewel men gebruik kan
maken van de fabrieksmallen)
waardoor er altijd metaalbewer-
kingen nodig blijven.

De voorbewerkingsvloer met op de achtergrond de 18 meter lange spuit-
cabine.Deze is op te delen waardoor de verkregen ruimtes ook geschikt
zijn voor andere (spuit)objecten.U zult begrijpen dat Busland niet iedere
dag een bus te spuiten heeft!

Alle merken,alle diensten en toch lege
schappen in het magazijn,klopt dat
wel? Jazeker zeggen ze bij Busland.Het
meest elementaire voor een onder-
houdsbeurt hebben ze op voorraad en
daarnaast hebben ze met bedrijven in
de omgeving goede afspraken zodat er
in no-time geleverd kan worden.Moet
ook wel,want het bedrijf helpt ook bui-
tenlandse touringcars veilig weer op
weg,ook al betreft het meestal een
noodreparatie.De vakantieganger mag
immers niet de dupe worden van de fa-
lende bustechniek,het (veiligheids)-
imago wordt al genoeg op de proef ge-
steld de laatste tijd.

Hans Doornbos
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