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REPORTAGE 
Autotechnicus van het Jaar 2004

Vroeger was het een verkiezing. De deelnemers
vulden een reeks formulieren in. De jury maak-
te een selectie, bezocht de deelnemers in hun
eigen bedrijf en besliste dan wie de beste auto-
technicus van Nederland was. Daarna was er
een paar jaar niets en vanaf 2002 is het een ech-
te competitie. Het eerste jaar nog met alleen
theorie, vorig jaar al met een heuse praktijkron-
de als halve finale. 
Dus eerst een voorronde met technische vragen
als: “Op een actieve lambdasonde meet u een
spanning van 0,83 V, wat zegt dit over het lucht-
brandstofmengsel?” en vragen op communica-
tief gebied, een allround autotechnicus moet de

veeleisende en mondige klant tenslotte ook cor-
rect te woord kunnen staan. Daarna gingen de
tien beste met elkaar in de slag in vijf praktijk-
proeven. De allerbeste vijf bestreden elkaar ten
slotte in een zinderende finale onder leiding
van ‘Klokhuis’-presentatrice Yvon Jaspers.
De Eindhovense Saab-specialist Peter Heijnes
won en was een weekend lang VIP bij de Formu-
le 1-race in Barcelona. Daarna bezweek hij bijna
onder de media-aandacht en kwamen Saab-rij-
ders uit het hele land naar de werkplaats van
Saab Auto Eindhoven in de hoop dat de grote
meester zich persoonlijk over hun vierwieler
zou ontfermen. Kortom, een succes. En dus aan

initiatiefnemer OOMT en organisator Innovam
de lastige taak dit jaar dat succes te overtreffen.

Pittig en praktisch
Het eerste doel daarbij was: meer deelnemers en
meer aandacht voor het evenement. Dus werd
er een flitsende website opgetuigd en kreeg het
evenement zijn eigen ambassadeurs. De voorzit-
ters van de Bovag, ABA, TDA, NDA, ANWB, Auto-
vak, RAI-vereniging, RDW, Innovam en OOMT
maar ook de winnaar van vorig jaar, Peter
Heijnes, coureur en presentator, Allard Kalff en
de directie van Spyker legden in het hele land
uit dat goede autotechnici de onmisbare spitsen
van het autobedrijf zijn. Het resultaat van al die
inspanningen mag er zijn. Maar liefst 103 auto-
technici namen deel aan de voorronde.
Het tweede doel was het niveau van de wed-
strijd verder te verbeteren. Dat hebben de deel-
nemers geweten. Al in de voorronde werd het ze
extra lastig gemaakt: “Waarom gebruikt men
soms in een ABS een actieve sensor in plaats
van een inductieve sensor?” of: “Wat is het nut
van condensator C2 in de afgebeelde schake-
ling?” of: “Alstublieft, dit zijn de gemeten
waarden, wat is uw conclusie?” Kortom, pittige
theorie met een praktisch karakter. 
Behalve de technische opgaven werden de deel-
nemers in de voorronde opgezadeld met een

Competitie voor profes
De autobranche heeft zijn eigen Idols. Boris, JK, Marlies,

Maud en Irma heten bij ons Jan, Many, Rogier (2x) en nog

eens Jan. Zingen is niet hun sterkste kant maar verstand

van auto’s hebben ze wel. En oh ja, uw favoriet tegen ex-

tra hoog tarief door-sms-en is niet nodig en er hoeft ook

niemand op de kruk. Maar spannend is het wel, de strijd

om de Autotechnicus van het Jaar-titel 2004.

ligt het voor de hand
dat ie in noodloop
staat op basis van het
signaal dat hij krijgt
van de temperatuur-
sensor. Even de weer-
stand van de sensor
meten..., oneindig
hoog. Toch is er niets
mis met de sensor,
het massacontact is
niet goed.”
Innovam-docent
Richard Blokzijl is
onder de indruk:
“Heel vaak zie je dat
de sensor ten onrech-

te vervangen wordt.
Deze kandidaat kijkt
net even verder.”
Een deel van de kan-
didaten moest niet
met de 306 aan de
slag maar met een
Saab 9-3. Ook die
kende een storing in
het brandstofsys-
teem. Moeilijkheid
was dat die nu eens
niet in de elektronica
zat maar in de
brandstofpomp. Die
leverde wel druk
maar geen flow.

Proef 1: Brandstofsysteem

Reparatieadvies: Vervang 
de brandstofpomp

Kandidaat Jan
Schouwenaar laat
zich niet om de tuin
leiden: “Repara-
tieadvies: Vervang de
brandstofpomp”,
noteert hij op het
opgaveblad. Docent
Jan Meerhoek:
“Sommigen geloven
hun eigen meting
niet, maar je diagno-
se moet zo goed zijn
dat je gewoon naar
het magazijn gaat en
een brandstofpomp
durft te bestellen.” ●

Fiat autotechnicus
Jan Tersteeg buigt
zich over de motor
van een Peugeot 306
en stelt razendsnel
diagnose: “De motor
loopt onregelmatig
stationair. De CO-
waarde is veel te
hoog. Een probleem
met de λ-sonde? λ
geeft 0,929, dat wijst
op een rijk mengsel
en als ik optoer gaan
CO en HC niet om-
hoog. Dus de λ-sonde
doet het prima. Dan

Een vreemd merk, een onbekende werkplaats, an-
der gereedschap en maar een half uurtje de tijd
voor een vlijmscherpe diagnose en een reparatie-
advies. Toch geen probleem voor Jan Tersteeg. Hij
was al eens Autotechnicus van het Jaar (in 1996)
en was bovendien driemaal Europees Autotechni-
cus van het Jaar van Fiat. Niet verrassend dus dat
Tersteeg ook nu de finale haalt.
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gen veel deelnemers
wel de juiste cijfer-
tjes uit de Facom
GTR 100 maar
strandden een aantal
van hen op de inter-
pretatie. Dus wat
moet er afgesteld
worden, wat is niet
af te stellen en moet
er eventueel ook iets
vervangen worden?
Vandaag met op-
nieuw de tien beste
autotechnici van Ne-
derland in de Inno-
vam-werkplaats ko-
men zulke vergissin-
gen niet meer voor.
Ze scoren allemaal
een 7 of hoger. ●

Tegen welke proble-
men loop je op tij-
dens het vierwieluit-
lijnen? Innovam-
docent en examina-
tor Jochem Driessen
somt de belangrijk-
ste vergissingen uit
zijn examenpraktijk
op: “Soms wordt ver-
geten bij de meting
van KPI en Caster
aan het stuur te
draaien, dan loopt
het apparaat vast.
Wat ook veel voor-
komt is dat kandida-
ten alles goed meten
maar toch niet tot
een goed afstelad-
vies komen.”
Ook vorig jaar kre-

Proef 2: Vierwieluitlijnen

Alle tien goed

Many van Krieken, de enige bedrijfswagentechni-
cus die het tot de halve finale bracht, mocht tij-
dens drie van de vijf praktijkproeven aan bedrijfs-
auto’s werken. Hij vond de storing in de bedrading
van het inspuitventiel van de 2e cilinder in een
Scania, installeerde een stukje kabelboom voor de
ruitenwissermotor van een Iveco en levert hier
een prima uitlijnadvies voor deze DAF. Het leverde
hem een finaleplaats op.

doende voor geven.
Stel je brengt je auto
naar de garage met
een probleem aan de
tweede versnelling,
en ze lossen daar een
niet bestaand pro-
bleem aan de derde
op, ben je dan te-
vreden?”
Verder ziet Coehorst
enkele kandidaten
met schroevendraaier
of vingers de speling
op de synchromesh-
ring meten, en ook
daar is hij niet van
gecharmeerd:
“Gewoon goed aan-
drukken en voeler-
maatje ertussen.” ●

Proef 3: Versnellingsbak

Verkeerde 
versnelling
Opdracht: Vervang
de schakelvork en
controleer de syn-
chromeshring van de
tweede versnelling.
Vergelijk de gemeten
waarden met de fa-
brieksgegevens en
geef een reparatie-
advies. “Duidelijk
toch”, vindt Inno-
vam-trainer Hans
Coehorst. “En toch
kiezen sommigen
voor de derde ver-
snelling, die begin-
nen vanaf de ver-
keerde kant te tellen.
Hoe perfect ze het
verder ook doen, ik
kan daar geen vol-

Rogier van Oostrom in actie met de versnellings-
bak. Als enige autotechnicus uit een universeelbe-
drijf haalde hij de finale, meer ondanks dan dank-
zij zijn prestatie op deze proef. “De versnellings-
bak was voor mij de eerste opdracht, ik was erg
zenuwachtig en raakte in tijdnood. Toen ik de bak
weer in elkaar had, waren er nog precies drie
seconde over.” Het resultaat was nog juist vol-
doende, een 6. Dankzij uitstekende prestaties op
alle vier de andere proeven was dat voldoende
voor een finaleplaats.

op het origineel. En
dus gaat de auto
naar de garage en
mag de autotechni-
cus het oplossen. In
dit geval door een
stukje kabelboom te
produceren dat de
twee losse stekkertjes
met elkaar verbindt
zodat de ruitenwis-
sers, van interval tot

supersnel, weer nor-
maal functioneren.
Grootste moeilijkhe-
den: goed meten en
het elektrisch schema
lezen, dat uiteraard
van een voor ieder
vreemd merk was.
Vijf van de tien fina-
listen kregen de rui-
tenwissers niet tijdig
aan de praat. Onder

Proef 4: Ruitenwisserkabelboom

Streng maar rechtvaardig
het motto, een
geslaagde reparatie
is mooi, een heel
goede reparatie is
heel mooi, maar een
slechte reparatie is
onvergeeflijk, rekent
de Innovam-jury ze
dat hard aan. Dat
compenseren vraagt
veel, heel veel, op de
andere proeven. ●

Als autotechnicus
moet je overal op
voorbereid zijn, ook
op de meest vreemde
zaken. Proef 4 speelt
daar op in. Een klant
heeft een defecte
ruitenwissermotor
vervangen door een
ander type. Helaas
zat daar een ander
stekkertje aan dan

Al twee jaar op rij is de
Hilversumse Volvo-
monteur Rogier
Heidentrijk de vice
Autotechnicus van het
Jaar. Nu gaat hij voor
het allerhoogste. Toch
liet hij zich hier verras-
sen. De ruitenwisser-
motor van de Daihatsu
met rechts stuur kreeg
hij niet tijdig aan de
praat. Dankzij prima
resultaten op de ande-
re proeven gaat hij
toch naar de finale.
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aantal communicatiedilemma’s. Voorbeeld: “De
auto van een klant komt niet door de APK van-
wege onvoldoende profiel op alle vier de ban-
den. U probeert de klant te informeren maar hij
is niet bereikbaar. U kent de klant en weet dat
hij veiligheid hoog in het vaandel heeft staan en
besluit daarom in overleg met de werkplaat-
schef de banden te vervangen. Als de klant de
auto op komt halen weigert hij hiervoor de reke-
ning te betalen. Hij vindt dat u niet voldoende
hebt gedaan om hem te bereiken en verwacht
een adequate oplossing. Ondertussen loopt de
receptie vol met klanten. Wat doet u?”

Mooie reclame
Dat karakter van pittig maar praktisch kwam
terug in de praktijkproeven van de halve finale.
Was er vorig jaar nog kritiek omdat de proeven
te weinig aansloten bij de praktijk in het moder-
ne autobedrijf, nu zijn ze op maat gemaakt (zie
kaders). De finale ten slotte (zie kader) is een
waar spektakelstuk geworden. Enthousiast
publiek, een wervelende show, een aantrekke-
lijke presentatrice en de vijf allerbeste autotech-
nici van Nederland. Mooiere reclame voor het
vak van autotechnicus is nauwelijks denkbaar. ●

Erwin den Hoed

eigen bedrijf lossen
wij negen van de 10
van dit soort storin-
gen op met de
scope. En dus gaat
hij met de ‘Fluke’ in
de weer, op zoek
naar een afwijkend
signaal. Dat is gauw
genoeg gevonden.
Dan rest de vraag, in
welke module zit
het. Door de ene na
de andere los te kop-
pelen is ook die
vraag snel genoeg
beantwoord. Het
levert Huybrechts
negen punten op.

Niet eens zijn hoog-
ste cijfer, voor zijn
aanpak van het pro-
bleem aan het
brandstofsysteem
schoten superlatie-
ven tekort, een 10!

Proef 5: CAN-bus

Negen van 
de tien keer
met de scope

Toch mist hij de fina-
le. Onvoldoende
resultaten op de rui-
tenwissers en de ver-
snellingsbak breken
hem op. ●

De Bosch-tester
geeft een storing
weer in de raambe-
diening van een VW
Golf Variant. Dat is
mooi, maar waar zit
ie. Piet Huybrechts,
eigenaar van een
universeel autobe-
drijf in het Brabantse
Reusel en  vorig jaar
finalist, loopt even
door de menu’s van
de tester en trekt
dan zijn conclusies:
“De tester geeft wel
de storing weer
maar vertelt niet
waar hij zit. In mijn

met een brandend motormana-
gementlampje. Collega Hans
heeft dat probleem opgelost.
Maar vanmorgen vond mevrouw
Peters wel een factuur op de mat
(Autobedrijf Van der Graaf factu-
reert altijd supersnel) met een
eindbedrag van €325,-. “Weet u
wel hoe lang ik daarvoor moet
werken, voor €325,-?! En u
noemt dat een ‘standaard repa-
ratie’?! En het ergste is, mijn
auto rééd prima. En nu heb ik
een factuur van €325,- én een
auto die niet lekker meer rijdt! U
denkt toch zeker niet dat ik die
factuur ga betalen hè?”
De finalisten van de Autotechni-
cus van het Jaar-competitie moe-
ten de juiste conclusie trekken
uit het scoopbeeld van een CAN-
signaal, weten dat je de stuur-
wielsensor moet calibreren als je
een auto met ESP hebt uitge-
lijnd, ze moeten het blokventiel
van een airco-installatie aan kun-

nen sluiten én de problemen van
mevrouw Peters oplossen.
Jan Tersteeg kan dat als geen
ander. Hij geeft haar een hand,
stelt zich voor, nodigt haar uit
plaats te nemen en zorgt voor
een glaasje water. Hij vraagt of
er afspraken zijn gemaakt over

En de winnaar is...

het factuurbedrag en onderzoekt
met een paar gerichte vragen
het technisch probleem aan de
auto. Ondertussen is mevrouw
Peters een heel ander mens
geworden en Jan Tersteeg de
Autotechnicus van het Jaar 2004.
Jan, proficiat! ●

Het is woensdagmiddag kwart
over twaalf als mevrouw Peters
op de receptie van Autobedrijf
Van der Graaf verschijnt. Haar
gezicht staat op onweer en haar
rechterhand zwaait dreigend
met een factuur van het autobe-
drijf. Ze blijkt een dag tevoren in
de werkplaats te zijn geweest

Net als Piet Huybrechts scoort ook Jan Schouwe-
naar een negen op de CAN-bus-storing. “Ja maar
ik ben ook in het voordeel op dit onderdeel”,
vindt de bescheiden Zeeuw. Wij bij Mercedes wer-
ken al vanaf ’97-’98 met CAN-bus-systemen, ter-
wijl veel merken daar pas veel later mee begon-
nen zijn. Ik heb gewoon veel meer tijd gehad om
er ervaring mee op te doen.” Met drie achten en
twee negens bewijst Schouwenaar ook op de
andere onderdelen prima uit de voeten te kunnen.

De vijf beste autotechnici worden in
de finale op de proef gesteld met 15
uiterst lastige vragen en een rollen-
spel.

Voorzitter Tineke Molenaar van Stichting OOMT feliciteert Jan Tersteeg, de
Autotechnicus van het Jaar 2004.
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