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REPORTAGE 
Autotechnicus van het Jaar 2003

Je hoort het vaak van managers in de autobran-
che: “Het imago van de autotechnicus is niet
goed genoeg.” Na die verzuchting zijn ze meest-
al wel bereid uit te leggen wat daarvan de

gevolgen zijn: “Te weinig instroom van jonge-
ren die het vak willen leren en te weinig
bereidheid bij klanten om de hoge werkplaat-
starieven te betalen, immers ze zouden het zelf

misschien ook nog wel kunnen.”
Wie zelf als autotechnicus in een autobedrijf
werkt weet wel beter. De snel in complexiteit
toenemende techniek vraagt een hoog kennis-
niveau dat ook nog eens zeer regelmatig onder-
houd behoeft. Maar kennis alleen is niet vol-
doende, een autotechnicus is een doener,
iemand met twee rechterhanden dus. En behal-
ve die kennis en vaardigheden is ook een goede
omgang met klanten van het grootste belang.
Kortom een goede autotechnicus is een all-
rounder die met recht trots mag zijn op zijn
vak.

Voor de eer en de Formule 1
De Autotechnicus van het Jaar organisatie
heeft bij de keuze van de opdrachten zoveel
mogelijk proberen aan te sluiten bij de praktijk
van het beroep. Voor de 70 deelnemende auto-
technici betekende dat in de eerste ronde het
beantwoorden van een veelheid aan technische
vragen. (Op een actieve lambdasensor meet u
een spanning van 0,83 V, wat zegt dit over het
lucht-brandstofmengsel? of: Een auto met ABS
en ESP dreigt overstuurd te raken in een bocht
naar links. Welk wiel zal door het ESP afge-
remd worden om de auto te stabiliseren?)
Daarnaast moesten de kandidaten inspelen op
lastige situaties in de omgang met klanten.
(“Hoe kan dat nou, vorige week hebben jullie
mijn auto APK-gekeurd, ‘m helemaal nageke-
ken en nu vertellen jullie dat de kleppen ver-
brand zijn!”).
Tien kandidaten ‘overleefden’ die eerste ronde
en mochten verder naar de halve finale. Even
voor de statistiek: Acht van hen werken voor
een personenautodealer, één in een universeel-
bedrijf en één in het onderhoud van OV-voer-

Imago-impuls voor autotechnicus

Toppers in Autot
Na een paar jaar van stilte kende de Autotechnicus-van-het-Jaar competitie vorig

jaar een succesvolle herstart. Voor Stichting OOMT en Innovam was dat reden de

wedstrijd dit jaar opnieuw te organiseren. Het belangrijkste verschil met vorig jaar:

de Autotechnicus-van-het-Jaar 2003 kan niet meer vertrouwen op theorie alleen, hij

moet zich ook in de praktijk bewijzen.

Foto’s: Helmuth Vonk

Toets 1: Reparatieadvies graag!
De oscilloscoop kent
geen geheimen voor
Nader Hajjnasiri, dia-
gnosetechnicus bij
Ford Rotterdam-

Noord. Al vrij snel is
het hem duidelijk
dat de injector van
de eerste cilinder
niet wordt aange-

stuurd. Toch plaatst
hij jurylid Piet Kok
voor een dilemma:
“Hij heeft de storing
perfect gelokaliseerd
maar hij heeft ver-
zuimd een reparatie-
advies te geven, hoe-
veel punten moet ik
daar voor aftrek-
ken?” “Alle”, vindt
collega Hans
Coehorst, “hij heeft
het einddoel niet
gehaald en vergis je
niet, dit is geen exa-
men, dit is een com-
petitie”. Kok oor-
deelt veel milder.
Uiteindelijk helpt het
Hajjnasiri niet, hij
plaatst zich niet voor
de finale maar is
toch erg tevreden:
“Ik ben tien jaar in
Nederland en werk
pas zeven jaar in de
branche, het is voor
mij een ongelooflijke

Werkplaatschef Rogier Heidentrijk tussen oscillo-
scoop en haperende Fiat Croma. Vorig jaar werd
hij tweede, “maar ja toen was er geen praktijk”.
Dit jaar bleek dat Heidentrijk ook praktisch zijn
mannetje staat, hij bereikte de finale.

eer om met deze
jongens aan één
tafel te mogen zit-
ten.”
Eén van die ‘jongens’
is Rogier Heidentrijk.
Hij is werkplaatschef
bij Volvo-dealer
Buitenweg in
Hilversum en schopte
het vorig jaar tot de
tweede plaats in de
Autotechnicus-van-
het-Jaar competitie.
“Maar ja, toen was
er geen praktijk”,
stelt Heidentrijk,
vooraf zorgelijk. Die
zorgen zijn onte-
recht, zo blijkt bij de
diagnose: “Injector
oké, voeding oké,
stuurdraad doorme-
ten en controleren
op overgangsweer-
stand”, adviseert hij
zeer tot genoegen
van de jury. ●
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meten van de wielstanden en het aansluiten
van een 13-polige stekker zijn alledaags. Het
monteren van een ontsteking en het meten
van de slijtage aan een cilinder en zuiger deed
een beroep op het improvisatievermogen van
de deelnemers.
In de kaders op deze pagina’s maakt u kennis
met de vijf toppers die het er in de praktijk het
best afbrachten. Voor hen was de finale met
opnieuw een reeks theoretische vragen de laat-

De eredivisie van de
Nederlandse autotech-
nici voor de start van
de strijd om de Auto-
technicus van het Jaar
titel.

echniek
Toets 2: “Niet alleen de cijfertjes,
ook de bevindingen.”
Op de uitlijnproef
begint een van de
deelnemers met het
controleren van de
bandenspanning.
Heel goed, want een
verkeerde banden-
spanning leidt tot
een onbetrouwbare
meting van de wiel-
uitlijning. Maar dan
blijkt het verschil tus-
sen de praktijk van
een Autotechnicus-

van-het-Jaar toets en
de praktijk van alle
dag. “Dat hebben
wij al voor je
gedaan, begin snel
met de meting want
je hebt maar een
half uur”, spoort
Innovam–jurylid,
Johan Veldman, hem
aan. Dus gaat hij aan
de slag met de
Facom GTR 100 en
volgt nauwgezet de

instructies. Dat, dat
nog niet zo eenvou-
dig was bleek uit de
uitslag van de wiel-
standenmeting:
“Maar één deelne-
mer deed het echt
heel goed, enkele
anderen scoorden
ook wel voldoende
maar de rest was
eigenlijk onder de
maat”, zegt jurylid
Johan Veldman. “Het

Saabspecialist Peter Heijnes kwam overall als
beste uit de bus in de halve finale. Hij was supe-
rieur op de twee stopwatchonderdelen. De contro-
le van de wieluitlijning kostte hem meer moeite,
getuige zijn score, een 6.

Toets 3: Inspelen op het onverwachte
Een motorblok op
een bok zonder kop
en carter maar met
het drijfwerk er in,
een uitgebreide set
precisie meetgereed-
schap, een lijst met
maten en toleranties
en een half uur de
tijd. Zie hier de
ingrediënten van
praktijktoets drie.
Aan de deelnemers

de taak om van één
cilinder en de bijbe-
horende zuiger de
relevante maten op
te nemen en die te
vergelijken met de
toegestane maten.
Mocht die vergelij-
king daar aanleiding
toe geven dan graag
een reparatieadvies.
Aan dat laatste kwa-
men veel deelnemers

niet toe.
Ze begonnen nogal
aarzelend, bekeken
motorblok en meet-
apparatuur aan alle
kanten, demonteer-
de zuiger en drijf-
stang en mompelden
dan zachtjes: “Dit
heb ik voor het
laatst gedaan toen ik
op school zat.”
“Deze proef vraagt

“Dit is geen alledaags werk, zo’n motor breng je
weg”, vindt diagnosespecialist Jos Kok van
Renault-dealer Nieuwendijk uit Hoofddorp. Kok
had moeite met deze proef maar kwalificeerde
zich toch voor de finale dankzij voortreffelijke sco-
res op de onderdelen ontsteking en diagnose.

gaat namelijk niet
alleen om de cijfer-
tjes, maar ook om de
bevindingen. Dus, is
dit binnen de tole-
rantie of is het er
buiten en zo ja, wat
doen we er mee? Is
die veerpoot af te
stellen of moet ie
vervangen worden
of is er nog een
andere oplossing?” ●

kennis van motor-
techniek en om
inspelen op een
onverwachte situa-
tie”, vinden exami-
natoren van
Innovam die de
proeven samenstel-
den. En daar valt
weinig tegen in te
brengen. ●

tuigen. Vijf van de tien halvefinalisten hebben
naast technische ook leidinggevende taken,
variërend van meewerkend voorman via chef
werkplaats tot directeur. En de jongste halve
finalist was 26, de oudste 45.
In de halve finale kwam het in vijf toetsen aan
op praktijkervaring. Daarbij had Innovam een
aardige mix samengesteld van veel voorkomen-
de en meer onverwachte klussen. Het stellen
van een diagnose bij een motorprobleem, het
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ste hindernis naar een VIP-weekend in de
Formule 1, een Innovam trainingwaardebon
van € 2.500,- voor de werkgever en de eeuwige
roem die de titel Autotechnicus van het Jaar
2003 met zich meebrengt. En wie er uiteinde-
lijk met die eer ging strijken? Dat leest u pas in
het allerlaatste tekstkader. Zo voelt u als lezer
ook iets van de spanning, die de deelnemers
inmiddels bijna gewoon zijn gaan vinden. ●

Erwin den Hoed

... En de winnaar is ...
Een indrukwekkende openings-
tune, een zaal met familie, vrien-
den, collega’s en bobo’s. Een des-
kundige jury met daarin de
Autotechnicus-van-het-Jaar 2002,
Ard Vergunst, die nog even de
gelegenheid krijgt om de bete-
kenis van de titel toe te lichten:
“Vanmorgen nog, vroeg een
klant: ‘Ga jij echt zélf met mij
proefrijden?’” Bekende TV-per-
soonlijkheid, Yvonne Jaspers, is
de presentatrice. Kortom in deze
atmos-feer gieren zelfs bij de
coolste finalist de zenuwen door
de keel. Even later betreden de
vijf beste autotechnici van
Nederland het podium en moe-
ten ze aan de bak. Vijfentwintig
vragen moeten de beslissing
brengen. De bedenktijd is kort
en de vragen zijn van hoog
niveau. Een paar voorbeelden:
Hoe hoog is de druk in een cor-
rect gevulde niet werkende airco
bij 21°C? In een 24 V installatie
moet een 12 V, 24 Watt lampje
worden geïnstalleerd, welke
waarde moet de voorschakel-
weerstand hebben? Volgens welk
principe werkt een regensensor?
Hoe ontstaat zaagtandvormige
bandenslijtage?
Aan het einde van een onge-
meen spannende strijd staat
Peter Heijnes bovenaan. Onder
luid applaus roept Yvonne

Jaspers hem uit tot
Autotechnicus van het Jaar 2003.
Als ze hem even later vraagt wie
de gelukkige is die met hem mee
mag naar de Grand Prix formule
1 van Spanje is hij al weer de rust
zelve: “Ik ga met het vrouwtje.”

De vijf finalisten Rogier Heidentrijk,
Peter Heijnes, Piet Huijbregts, Jos
Kok, Anton van der Linden en pre-
sentatrice Yvonne Jaspers.

Peter Heijnes van Saab Auto
Eindhoven is de Autotechnicus-van-
het-Jaar 2003. De trofee en het VIP-
weekend formule 1 zijn voor hem.

Toets 4: “Oeps, foutje”
Seat-monteur Anton
van der Linden is
met de laatste lood-
jes van zijn eerste
proef bezig. Ruim
twintig minuten
geleden begon hij
aan de hand van een
serie tekeningen aan
de montage van een
ouderwetse ontste-
king met centrifu-
gaal- en vacuümver-
vroeging. Deze prak-
tijktoets eist snelheid

en handvaardigheid
van de deelnemers.
In het geval van Van
der Linden vraagt
het nog net iets
meer. Zijn onderde-
lenbak bevat een
onwillig voetje. Na
enige tijd passen en
meten trekt hij de
enig juiste conclusie:
“Dit voetje hoort
niet bij deze ontste-
king”, “Oeps, fout-
je”, constateert

Innovam-jurylid Hans
Coehorst. Hij ver-
strekt binnen enkele
seconde het juiste
onderdeel maakt
een correctie voor de
verloren tijd en
voegt Van der
Linden toe zich voor-
al niet door dit
ongemak van de wijs
te laten brengen.
Dat laatste is niet
nodig. Van der
Linden heeft de ont-
steking al in elkaar
en die blijkt foutloos
te werken. ●

Eerste monteur en vervangend chef werkplaats bij
Seat-dealer Wagendorp in Doetinchem, Anton van
der Linden zet geconcentreerd een bak onderdelen
om in een werkende ontsteking. Eén van de
onderdelen blijkt bij een ander type ontsteking te
horen maar Van der Linden laat zich daar niet door
van de wijs brengen. Mede dankzij zijn goede
score op dit onderdeel haalde hij de finale.

Toets 5: Afwerking kan beter
Zo’n heksentoer is
het natuurlijk niet,
het aansluiten van
een 13-polige stek-
ker voor een trek-
haak. En zeker niet
voor vaktechnici die
zijn doorgedrongen
tot de halve finale
van de
Autotechnicus-van-
het-Jaar competitie.
Maar ja, als je op de
vingers wordt geke-
ken door Innovam-
juryleden, journa-
listen en fotografen
en als een stopwatch
stoïcijns de seconden

wegtikt, gaan de
zenuwen toch par-
ten spelen.
Zo kon het gebeuren
dat er wel eens een
reservedraad verge-
ten werd, dat verste-
vigingshulsjes elkaar
bijna of helemaal
raakten of ontbra-
ken. Kortom, over
het algemeen werk-
te de verlichting cor-
rect maar was de
jury niet helemaal
tevreden over de
kwaliteit van de
afwerking. ●

Piet Huijbregts, meewerkend directeur van een
universeel garagebedrijf in Reusel, sluit geconcen-
treerd een 13-polige stekker aan. Hij presteerde
goed op alle onderdelen en bewees een uitste-
kend allround autotechnicus te zijn.
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