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ONDERDELEN 
Gereviseerd motormanagement

De magazijnen van Kleine Staarman zien er
niet heel veel anders uit dan de opslag van
onderdelen of voorgemonteerde delen van een
autofabriek. Alles is keurig gerangschikt en
gerubriceerd. We zien dat het al begint bij een
auto die nog gedemonteerd moet worden, op
enkele delen zit een sticker met productcode en
benaming. “Bij een auto die aangeboden wordt
lepelt de computer op welke delen ervan
gevraagd worden, en wat de daarop gerealiseer-
de prijzen zijn. Aan de hand daarvan kunnen
we snel nagaan hoe interessant die auto is, en
wat we erop kunnen bieden.” Uiteraard laat de
computer ook zien welke motoren of onderde-
len het meest courant zijn en wat de voorraad
in het bedrijf is.
De inkoop gaat vaak in partijen, en zeker niet
alleen in Nederland. Waarbij het Kleine
Staarman wel stoort dat de regels voor demon-
tage hier een stuk strikter zijn dan in andere
landen, wat vanzelf de demontage duurder
maakt. “De goede voornemens op Europees
niveau hebben in bijvoorbeeld Frankrijk en
Duitsland nog niet geleid tot goede regulering
zoals bij ons. Wij moeten meer doen aan mate-

riaalscheiding en verantwoorde afvoer, dus heb-
ben we een concurrentienadeel tegenover bui-
tenlandse demontagebedrijven. Regulering is
prima, het slaat nu echter wel een beetje door.
Als ik wat afvalhout van pallets op mijn terrein
heb is er bonje met de inspectie, omdat ik geen
aparte vergunning heb voor houtopslag.”
Op een particulier die van zijn auto af moet, zit
het moderne demontagebedrijf eigenlijk niet
meer te wachten. Als lid van ARN (Auto
Recycling Nederland) is er de plicht om zo’n
auto in te nemen, maar van inkoop is geen
sprake. De eigenaar mag eerder blij zijn dat het
niets kost om een auto achter te laten. De
inkoop wordt bepaald door de vraag, om ten
eerste zo min mogelijk ‘nee’ te hoeven ver-
kopen en ten tweede korte doorlooptijden van
de voorraad te bereiken.

Elektronica vanuit hobby
Twaalf jaar geleden nam Léon Kleine Staarman
met zijn broer het nu veertig jaar oude demon-
tagebedrijf van vader over en begon het te auto-
matiseren. Computers en elektronica zijn een
hobby voor hem. Inventariseren wat in het

bedrijf binnen komt en eruit gaat, maar ook
vastleggen waarnaar gevraagd wordt en welke
prijzen gehanteerd zijn. Waaruit vanzelf na
verloop van tijd een goede database ontstaat,
op basis van historische gegevens. Al eerder
had Kleine Staarman zich gespecialiseerd op de
Japanse en Koreaanse merken, anders was het
waarschijnlijk niet doenlijk geweest een goed
overzicht op te zetten. 
“We werken nu negentig procent business-to-
business, over het hele land en Duitsland. Toen

Zeer secuur werk, het repareren en zelfs verbete-
ren van motorelektronica. Dat heeft weinig meer
te maken met autodemontage, hoewel ook hier
juist het benutten van gebruikte delen enorm
scheelt in kosten. Zoveel dat ook de officiële dea-
ler er de neus niet voor optrekt.

Niet alleen elektronisch, maar ook mechanisch
worden stroomverdelers volledig gereviseerd.
Sommige onderdelen zijn niet of nauwelijks los
verkrijgbaar, die laat Kleine Staarman voor zich-
zelf maken, of hij zoekt tot in de VS en Japan naar
een passende oplossing.

Demontagebedrijf Kleine Staarman vernieuwt motorelektronica

Niet vies van herge
Zoals een aloude ‘sloperij’ ligt het

autodemontagebedrijf van Léon
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achteraf, als een paria naast de

industriegebieden van Almelo.

Maar een keurige, moderne recep-

tie vol beeldschermen doet niet
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weet men de weg naar de gerevi-

seerde motorelektronica van
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het demontagebedrijf enkele jaren geleden
helemaal naar wens werkte zijn we gaan kijken
naar het deel van de vraag waaraan niet vol-
daan kon worden, onderdelen die niet uit
demontage beschikbaar komen. Het gaat om
twintig procent van de vraag, doorgaans
elektronica. Omdat elektronica mijn hobby is
wilde ik eens zien of ik daar wat op kon vin-
den.” Zo begon een heel uitzonderlijk specia-
lisme. Naar eigen zeggen heeft Kleine
Staarman maar één concurrent in Europa, een
Brits bedrijf dat ook gebruikte motorelektroni-
ca voor Japanse en Koreaanse auto’s biedt. Een
uiterst kostbaar onderdeel om te vervangen
door nieuw, terwijl het bij oudere auto’s zelfs
voor kan komen dat een motormanagement
helemaal niet meer leverbaar is.
Maar doorgaans betekent voor oudere auto’s
alleen al een prijs van 800 tot 1000 euro dat
originele vervangingsdelen geen oplossing voor
een eventueel probleem kunnen zijn. Voor een
fractie van dergelijke bedragen kan men
terecht bij Kleine Staarman, die ook nog een
jaar garantie meegeeft. Aanvankelijk werd de
prijs voor gereviseerde elektronica per geval

Niet alleen het ontrafelen van het opbouwschema
van een motorsturing is een bijzondere verrichting
van Kleine Staarman, ook het vinden van onderde-
len zoals partijen ic’s (rechts op de foto) is een
hele toer. Maar vaak zijn het simpeler onderdeel-
tjes die vervangen moeten worden.

Aan een opgeruimde balie met compleet uitge-
ruste werkstations worden de zaken gedaan bij
Kleine Staarman, het computersysteem weet wat
er ligt en wat het moet kosten. Het overgrote deel
van de verkoop gaat echter per telefoon en ver-
zending, want door een monteur laten halen is
voor een autobedrijf duurder.

Met zelf gemaakte testkasten en
deels eigengemaakte software wordt
het motormanagement geanalyseerd
om defecten te zoeken. Regelmatig
zoekt Kleine Staarman persoonlijk de
schema’s uit van nieuwe motorelek-
tronica, zodat zijn personeel weet
hoe ze moeten testen. De program-
mering van de motorsturing wordt
niet veranderd.bruik Foto’s Jan Lieftink

Het eerste wat Kleine Staarman deed bij overna-
me van de leiding in het demontagebedrijf was
het invoeren van automatisering. Hij bouwde een
‘expert-systeem’ dat vraag en aanbod analyseert,
en in het gebruik vanzelf steeds verfijnder en wij-
zer wordt.
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bepaald, aan de hand van het defect in het in te
ruilen onderdeel. Er is nu voldoende ervaring
opgebouwd om vaste prijzen te hanteren. “De
klanten willen dat veel liever, wij hebben vol-
doende inzicht in de gemiddelde reparatie-
kosten. De ene keer kom je wat tekort, de ande-
re keer maak je dat weer goed”, zegt Léon
Kleine Staarman.
Dat hij voorziet in een behoefte blijkt wel uit
vrij regelmatige belangstelling van  auto-impor-
teurs om de gereviseerde elektronica aan hun
dealers te gaan bieden. Maar vooralsnog houdt
Kleine Staarman de boot een beetje af, omdat
hij niet bereid is een stuk zelfstandigheid in te
leveren voor een contract met een automerk.

Probleemanalyse
Is dat niet lastig, om storingen in motorelektro-
nica te vinden en verhelpen? “Ach, het pro-
bleem is vaak dat autobedrijven niet in staat
zijn tot een juiste analyse. Ze gebruiken geen
oscilloscoop, of weten niet hoe de signalen daar-
op uitgelegd moeten worden. Ze koppelen bij-
voorbeeld de elektronica af en proberen dan
sensoren door te meten, of het signaal dat uit
de elektronica komt. Dat werkt dus vaak niet.
Als er gevraagd wordt naar elektronica informe-
ren wij eerst wat het probleem is, en hoe men
tot die diagnose is gekomen, of geven suggesties
om eerst nog bepaalde tests uit te voeren.”
Kleine Staarman stelt zich dus eigenlijk niet
anders op dan een importeur van originele
delen. Maar dan zonder steun van fabrikanten.
“Zo eens in de maand pak ik een nieuwe
elektronicakast aan, ik pluis het schema hele-
maal uit. Daar ben ik een week of anderhalf
mee bezig. Soms wordt het nu wel zo ingewik-
keld dat ik niet de hele programmering probeer
te volgen, maar alleen de hoofdzaken van de
werking in kaart breng.” Ook hier wordt de
invloed van de Europese regels voor vrijere con-
currentie merkbaar. “De originele motortesters
om functies en signalen te controleren die ik
vroeger niet loskreeg kan ik nu wel kopen”,
horen we van Kleine Staarman.
Het is duidelijk dat de opgedane ervaring ook
hier zijn waarde bewijst. “Ik haal nog wel eens
ontwerpfouten uit oudere elektronicakasten,
die worden bij een revisie verholpen. We vervan-
gen altijd de elektrische voeding, die mag
gewoon geen problemen geven. Sommige auto-

typen krijgen elektronische storingen door te
hoge spanning in het elektrisch systeem, we
zien wel boordspanningen boven 14,8 volt, daar
hebben ze na onze revisie geen last meer van.”

Onderdelen zoeken
Behalve motormanagement levert Kleine
Staarman ook gereviseerde stroomverdelers
met ingebouwde elektronica. We zien dat het
werkelijk gaat om revisie en geen reparatie.
Nieuwe lagers en afdichtingen, eventueel een
nieuw tandwiel, en uiteraard eerst complete
demontage en grondige reiniging.
Sommige onderdelen zijn niet los leverbaar,
Kleine Staarman wijst op rotors die in de
stroomverdeler langs elektromagnetische sig-
naalgevers lopen om de ontstekingspulsen op te
wekken. “Die laat ik dan maar zelf maken,
alleen moet dat vaak in partijen van een flink
aantal, dus het moet een veelgebruikt type
zijn.” Hetzelfde geldt voor de ook door het
bedrijf geboden luchtmassameters, op basis van
hittedraadtechniek. Die meetelementen zijn
niet als origineel onderdeel verkrijgbaar, Kleine
Staarman koopt ze zelf in.
De teststations om motorelektronica en stroom-
verdelers door te meten die als ruildeel binnen-
komen ontwikkelde Kleine Staarman eveneens
zelf. Gevoed door de werkingsschema’s die hij
uitzocht, zodat het personeel de diagnose kan
stellen op ingekomen elektronica. Ooit gedacht
om iemand op te leiden zodat die ook de

opbouw van een motorregelkast kan uitzoeken?
“Dan heb ik toch wel een HTS-er elektrotech-
niek nodig, die is duur om in dienst te nemen.
Ja, ik heb het wel eens geprobeerd met een sta-
giair. Maar op de HTS leren ze dit soort dingen
niet, het kost eerst drie weken om zo iemand te
laten zien hoe het werkt.” Dus is het bedrijf erg
afhankelijk van Léon zelf, die ook hardop
denkt: “Stel je eens voor dat inbrekers ooit die
testkasten weg zouden halen, ze zijn bijna
onvervangbaar.”
En er komt nog veel meer bij kijken. Hoe kom

Hier begint het, met zichtinspectie van een auto
en het merken van de bruikbare delen. Zoals
Kleine Staarman het noemt: “We doen vooral aan
productrecycling, niet aan materiaalrecycling.” Het
verwerken van de restanten van auto’s is een
noodzakelijk kwaad.

Met een endoscoop worden motoren inwendig ge-
ïnspecteerd, zoveel mogelijk laat men ze ook nog
even lopen ter controle, en er wordt een compres-
siemeting gedaan. Ervaring blijft de belangrijkste
basis om te bepalen hoe goed een motor nog is.
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den meerlaags printplaten gebruikt die niet zo
makkelijk door te meten zijn. Ik heb geen pro-
bleem om goed personeel te vinden, iedereen
hier in het bedrijf is minstens tweede monteur.”
Het duurt dan ook volgens opgaaf niet meer
dan gemiddeld drie dagen om een bepaalde
elektronicakast te kunnen leveren. Er is een ISO
9001 certificering om aan te geven dat de be-
drijfsprocessen goed geregeld zijn. Maar Kleine
Staarman heeft niet de indruk dat de hele
demontagebranche in ons land al op goed ni-
veau zit, en van veel onderlinge samenwerking
is nog geen sprake. Het grootste probleem voor
Kleine Staarman is erkenning en bekendheid,
naar onze indruk. Er gaan nu zo rond de 3000
gereviseerde elektronicakasten per jaar uit. Het
bedrijf maakt voor zichzelf reclame via omvang-
rijke mailings. “Ik wil het bedrijf graag pre-
senteren op vakbeurzen, maar meestal worden
we geweigerd”, stelt Léon Kleine Staarman spij-
tig vast. ●

Peter Fokker

je aan de chips die in de regelkasten verwerkt
zijn? “Vaak zitten defecten niet in de ic’s (inte-
grated circuit – red), vooral bij nieuwere
elektronica, maar in simpele randonderdelen.
Om de juiste ic’s voor oudere kasten te pakken
te krijgen moet je via internet in de gaten hou-
den wanneer er partijen op de markt komen.
Autofabrikanten dumpen verouderde ic’s bij
opkopers, die vaak helemaal niets met de auto-
industrie te maken hebben, en daar kan ik ze
dan wel eens onderscheppen.” Kleine Staarman
schuimt dan ook de hele wereld af om nuttige

De omvangrijke voorraad omvat vooral kratten met complete motoren, die veel meer gevraagd worden
dan motordelen. Er is voortdurend behoefte aan nog meer opslagruimte, daarom blijft het bedrijf bij zijn
specialisatie op oosterse merken en ziet geen reden het werkterrein te verbreden.

Keurig op rij hangen
hier de stuurinrichtin-
gen. Goede opslag is
belangrijk, vooral voor
‘groene’ onderdelen
die verzekeraars goed-
keuren als goedkoper
alternatief voor nieuw.
Tijdens de opslag mag
de kwaliteit niet ver-
slechteren, met name
bij uitwendige delen
zoals portieren die
gemerkt worden met
een aanduiding zoals
‘staat A2’.

Voordat ze het magazijn in gaan worden de delen
zo nodig gewassen, zodat het magazijn geen vette
boel wordt. Eens per jaar wordt een tijdstip
geprikt om het magazijn zelf een schoonmaak-
beurt te geven.

onderdelen te vinden en gaat onder andere
regelmatig naar Japan.

Gezond bedrijf
En de programmering van de elektronica,
wordt daar ook nog iets in gedaan? “Ik weet
hoe het moet, heb cursussen gevolgd. Voor de
lol doe ik wel eens wat chiptuning, alleen voor
mezelf. Ik zie er geen handel in. Bovendien is
het altijd een compromis, het extra vermogen
dat je haalt gaat ten koste van iets anders zoals
betrouwbaarheid, verbruik en zo meer. Met
optimaliseren haal je hooguit acht tot tien pro-
cent winst, eigenlijk hebben alleen moderne
direct ingespoten diesels echt reserves die je
zou kunnen gebruiken.”
Bovendien zit Kleine Staarman zeker niet verle-
gen om werk. Er is geen behoefte om andere
merken aan het specialisme toe te voegen.
Ondanks dat hij wat de elektronica betreft een
steeds verdere standaardisering signaleert. “Het
aantal verschillende motormanagements
neemt af. Ze worden wel ingewikkelder, er wor-
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