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REPORTAGE
Een kijkje in de keuringskeuken van Van Abeelen

In zijn eerste jaar deed Jan van Abeelen 350 APK
I-keuringen. Zijn klanten waren vervoerders met
een eigen werkplaats die niet over de facilitei-
ten beschikten om een APK uit te voeren. Als Jan
in zo’n werkplaats kwam, stonden er vaak ook
een paar personenauto’s op een APK te wachten.
Soms waren die van het bedrijf zelf, soms van
medewerkers of kennissen. Van het één kwam
het ander en zo kreeg Jan steeds meer vraag van
particulieren naar een APK II-keuring. 
Maar helaas, de APK-regelgeving eist een
geschikte werkplaats en staat dus niet toe dat er
bij mensen thuis wordt gekeurd. Dus opende
Jan ook een vast keuringsstation, eerst in een
loods van een bevriend wegenbouwbedrijf, later
in een eigen pand aan de Doelenstraat in
Hilvarenbeek. 

Omdat het werkaanbod snel groeide, was Piet
van Abeelen zijn broer inmiddels te hulp
geschoten. Jan’s éénmansbedrijf werd zo een
tweemansbedrijf. Het tweetal zette extra mobie-
le keuringsstations in en opende een tweede
vaste vestiging in Vlijmen, die later naar Den
Bosch verhuisde. Veel later, in 2004, kwam daar
nog een derde bij. Deze vestiging in Sprang
Capelle wordt geleid door Jan’s zoon Willem.
Terwijl het bedrijf groeide en groeide en er
medewerkers en vestigingen bijkwamen, bleven
de keurmeesters van het eerste uur, Jan en Piet
van Abeelen zelf, gewoon keuren. Maar langza-
merhand werd het bedrijf zo groot, dat ze
behoefte kregen aan iemand die alles van hen
overnam dat nu eenmaal bij het ondernemen
hoort maar niet rechtstreeks met het keuren

Flitskeuring op 
neutraal terrein
In 1985 kocht Jan van Abeelen een bestelbusje en begon een mobiel APK I-keurings-

station. Nu 20 jaar later staat hij samen met zijn broer en twee zoons aan het hoofd

van een bedrijf dat bijna 30.000 APK-keuringen per jaar doet. AMT nam een kijkje in

de hightech keuringsfabriek van Van Abeelen Keuringen in Hilvarenbeek.

zelf te maken heeft. En zo werd Jan’s jongste
zoon Mark de manager van het bedrijf. Hij com-
pleteert een team dat na twintig jaar keuren
over een bijna onmetelijke APK-ervaring
beschikt.
Halverwege 2005 opende Van Abeelen een splin-
ternieuw APK-keuringsstation aan het Slibbroek
in Hilvarenbeek, dat het oude pand aan de
Doelenstraat snel moet doen vergeten. Aan de
bouw en equipment in het nieuwe pand maar
ook aan de werkwijze die daarbij hoort is veel
van de machtige keuringservaring van het
bedrijf af te lezen. Een kijkje in de keuken bij
Van Abeelen in Hilvarenbeek is dan ook een
traktatie voor de autotechnicus. ●

Erwin den Hoed

Van Abeelen Hilvarenbeek: hightech keuringsfabriek
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APK-keuren in optima forma. In het
splinternieuwe keuringsstation van
Van Abeelen in Hilvarenbeek komen
snelheid, nauwkeurigheid, neutra-
liteit en milieuvriendelijkheid samen.

▼

Waarom keuren
bij Van Abeelen?
De Nederlandse APK
is een buitenbeentje
in Europa. Waar bur-
gers in andere lan-
den hun voertuigen
naar een onafhanke-
lijke keuringsinstan-
tie brengen, doen
we dat in Nederland
gewoon bij het auto-
bedrijf. Constateert
dat een gebrek, dan
belt het de klant en
vertelt dat de auto
alleen goedgekeurd
kan worden als de
banden, remmen of
wat dan ook ver-
vangen worden. De
klant geeft toestem-
ming, haalt aan het
einde van de dag
zijn goedgekeurde
bolide op, betaalt de
rekening en ieder-
een is tevreden. 
Alhoewel, iedereen?
Sommige automobi-
listen hebben twij-
fels: “Een autobe-
drijf dat zelf keurt, is
dat niet een slager
die zijn eigen vlees
keurt?” En: “Waren
die banden, remmen
of andere onderde-
len echt al versleten
of hadden ze eigen-
lijk best nog wel
goedgekeurd kun-
nen worden?”
Officieel moet het
autobedrijf in zo’n
geval ‘goedkeuren
na herstel’, de repa-
ratiepunten opgeven

en de vervangen
onderdelen bewaren
voor de steekproef-
controleur. Maar
welke autoconsu-
ment weet dat?
De personenauto-
klanten van Van
Abeelen zijn auto-
mobilisten die dat
helemaal niet willen
weten. Voor hen
geen onderhouds-
beurt met gratis
APK. Nee zij betalen
40 euro en als er iets
aan hun auto man-
keert wordt hij afge-
keurd. 
Ze bepalen vervol-
gens zelf waar ze de
afkeurpunten (laten)
repareren en bieden
hun auto binnen
acht dagen aan voor
een gratis herkeu-
ring op de afkeur-
punten.
Zijn ze daarmee
beter af dan auto-
mobilisten die hun
auto bij een autobe-
drijf laten keuren?
Nee hoor, ’t is maar
waar je voor kiest.
De één wil absoluut
zeker zijn van de
neutraliteit van het
keurende bedrijf,
terwijl de ander
weet dat hij zijn
autobedrijf op dit
punt best kan ver-
trouwen en liever
one-stop-shopt. ●

Keuring in beeld
Het oude pand van Van Abeelen in
Hilvarenbeek had één lange put voor de APK
II. Tijdens zijn doorgang van de ene kant van
die put naar de andere, kwam de auto een
reeks van keurmeesters tegen die allemaal
een deel van de keuring uitvoerden. Voor de
auto een feest van herkenning, immers zo
ging het destijds in de fabriek ook. Voor de
keuringssnelheid was het minder gunstig. Bij
een twijfelgeval of steekproef stagneerde de
voortgang.
In het nieuwe pand moest dat dus anders.
Het kreeg daarom vier afzonderlijk APK II-
teststraten, waarop keurmeesters individueel
complete keuringen uitvoeren. 
Inrichting en equipment van die straten is zo
uitgevoerd dat sneller keuren dan hier vrijwel
onmogelijk is. Alhoewel: “Technisch zou het
wel kunnen”, zegt Jan van Abeelen, “maar
een keurmeester mag maximaal drie auto’s
per uur afmelden. Nu al staan klanten soms
te wachten tot de keurmeester weer mag
afmelden. Investeren in nog meer snelheid
heeft dus geen zin, puur vanwege deze
bureaucratische reden.”
Oké, technisch zou het nog sneller kunnen,
maar nu al heb je tijdens een keuring bij Van
Abeelen nauwelijks de tijd om met je ogen te
knipperen. Om te zien hoe het allemaal in
zijn werk gaat hebben we één keuring vast-
gelegd. Op deze pagina’s spelen we de beel-
den af, in slowmotion. ●

Mevrouw Dogge parkeert haar auto bij Van
Abeelen Keuringen. Ze had een afspraak kunnen
maken, maar ze is ook welkom zonder. Proces en
capaciteit bij Van Abeelen zijn ingesteld op grote
pieken.

Bij de receptie geeft ze kentekenbewijs en
sleutels af en ontvangt een kaartje met nummer.
Dat garandeert dat ze na afloop van de keuring
met haar eigen sleutels en papieren naar huis
gaat. En oh ja, vooraf betalen, want er zijn klanten
die daar na afkeur, achteraf ineens geen zin meer
in hebben.
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Wij laten haar even alleen met de leesporte-
feuille en volgen haar auto. Die is ondertussen de
geïsoleerde emissieruimte van ‘keuringsstraat 2’
binnengereden. Daarbij passeerde de auto een
lichtsluis die automatisch de verlichting en afzui-
ging in werking zette. Voordat de afgezogen uit-
laatgassen het pand verlaten, passeren ze eerst
een oliebad en een papieren filter. Geen verplich-
ting, maar bij Van Abeelen vinden ze dat het zo
hoort.

Wat de toekomst ook moge brengen, in
overleg met leverancier Maha zijn de vier
Hilvarenbeekse personenautoteststraten erop
voorbereid. Een schokdempertest? De dan beno-
digde trilplaten kunnen er zo in. Hakken, breken
en zagen in de vloer? Niet nodig, ruimte genoeg
onder de platen. En mocht ooit controle van de
sporing deel gaan uitmaken van de APK, dan is er
evenmin een probleem. Ook met plaatsing van een
zijslipmeter is nu al rekening gehouden.

Hé, Van Abeelen keurt toch alleen, dit lijkt
op repareren! Klopt, maar keurmeester Willem
Meulenbroeks laat mevrouw Dogge niet terugko-
men voor een koplamp die te hoog staat. Die stelt
hij dus even bij.

De Audi van mevrouw Dogge verlaat
de geïsoleerde emissieruimte. En ter-
wijl de deur zich achter ‘m sluit,
sprint ie door naar het volgende sta-
tion, de remmenbank.

Als gezegd, snel werken is van levensbelang als je duizen-
den keuringen per jaar doet. Het kastje op de voorgrond, een
DiSpeed-digitale toerenteller helpt daarbij. Bougiekabels zitten
vaak verborgen onder fraaie kunststof kappen. Die mogen nu
lekker blijven zitten. De DiSpeed krijgt het toerentalsignaal via
een microfoon annex trillingsopnemer die de keurmeester op
het motorblok plaatst. Vervolgens gaat het signaal naar de vier-
gasmeter via de inductietang op de DiSpeed. Ook bij de roet-
meting is dit een snelle methode om een toerentalsignaal af te
tappen.

Behalve voor uit-
laatgastesten is de
emissieruimte ook de
aangewezen plaats om
‘alles wat boven zit’ te
controleren. Dus,
ondermeer remvloei-
stof, accubevestiging,
motorsteunen, gordels
en natuurlijk VIN-num-
mer.

Wil mevrouw Dogge tijdens de
keuring graag bij haar auto blijven?
Nou, nee hoor, zij drinkt liever een
kopje thee.
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▼

Het volgende station is de halfverzonken schaarhefbrug. Die biedt het
beste van put en brug en gaat heel zuinig met de kostbare tijd van de keur-
meester om. Omdat de brug al halverwege begint, kost heffen tot werkhoog-
te niet meer dan 7 à 8 seconde. Normaal duurt dat al gauw drie maal zo lang.
Bovendien wint de keurmeester nog extra tijd omdat de auto maar één keer
omhoog hoeft. Voor de controles onder de spatborden kan de auto op dezelf-
de hoogte blijven als voor die aan de onderkant.
Bonusvoordeel: de belasting op een schaarhefbrug is het grootst bij heffen
vanuit de laagste stand. Door de halfverzonken opstelling wordt die situatie
vermeden en kan de brug langer mee.

De rode platen
helpen bij de spelings-
detectie. De platen hier
aan de linkerkant van
de brug hebben een V-
vorm. Door de voorste
plaat te bewegen kan
keurmeester Willem de
speling op de stuurko-
gels controleren. De
plaat aan de rechter-
kant (nu niet zichtbaar)
is gewoon vlak. Die
brengt speling op
fuseekogels en draag-
armrubbers aan het
licht. En de bediening
van de platen? Juist ja,
die gaat radiografisch
met schakelaars op
de… looplamp.

Draait het wiel vrij? Is er hoorbare slijtage op het wiellager? De brug is
op dezelfde hoogte gebleven, maar het wielvrij hefsysteem maakt deze con-
troles mogelijk. Ook het keuren van remslangen, stofhoezen, rubbers en de
controle op roestvorming en bandprofieldiepte gaat gemakkelijk zo. En de
bediening? U raadt het al, …radiografisch met de looplamp.

We zijn een klein kwartiertje onderweg en naderen de afronding van
de keuring. Gelukkig heeft mevrouw Dogge de thee al op, zodat Willem haar
attent kan maken op een adviespunt: “Zoals u ziet houdt het niet over met
het profiel op uw achterbanden. Ze zitten nog net boven het minimum, dus ik
moet ze goedkeuren. Maar als u verstandig bent laat u er nieuwe op zetten.
Veel veiliger tijdens natte, gladde winterdagen.”

Vervolgens draait de printer het keuringsbewijs uit, …
… zet Willem zijn handteke-

ning… 

… en krijgt mevrouw Dogge in ruil voor het
nummerkaartje haar kentekenbewijs en autosleu-
tel terug. “Tot volgend jaar!”
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De ‘grote’ straat
Naast de vier APK II-teststraten beschikt Van Abeelen in
Hilvarenbeek over een vijfde straat. Die is op maat
gemaakt voor APK I-gebruik. De meest opvallende voor-
ziening daar is de remmentestbank, die voldoet aan de
jongste keuringseisen. ●

De nieuwe regels eisen dat de com-
puter de remberekening doet. Voor
de keurmeester betekent dat: ver-
plichte gegevensinvoer. Zo moet het
systeem de wieldiameter kennen
omdat de remkracht over de laatste
complete wielomwenteling van
belang is, en moeten de maximale
aslasten worden ingegeven, zodat
het systeem kan extrapoleren naar
de maximale remkracht. Daarnaast
vraagt het systeem om de bereke-
ningsdruk, het kenteken en tal van
andere gegevens. Gelukkig hoeven
die maar eenmalig te worden inge-
voerd. Volgend jaar komen ze
gewoon uit het geheugen.

Geen gehannes met luchtslangen, remdrukken meten gaat met luchtdrukomzetters. Dat zijn manometers
die de gemeten waarde radiografisch naar de computer zenden. Hoe voorkom je dat zo’n luchtdrukom-
zetter na afloop van de meting onbedoeld op het voertuig blijft zitten? Juist, met een sensor op de bui-
tendeur.

Meten maar! De keurmeester bedient de bank
vanachter het stuurwiel, met de afstandsbedie-
ning.

Remkrachten gemeten? Dan gaat de computer aan het rekenen.
Gesjoemel met de resultaten is onmogelijk, ze komen zwart op
wit uit de printer.

Overigens is er nog steeds veel vraag van vervoerders naar keuringen op locatie. Wel zijn
de busjes van het prille begin verdwenen. Ze zijn vervangen door trucks met mobiele rem-
menbank.
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