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WERKPLAATS 
Waarom een voertuigspecifieke trekhaakkabelset?

Innovam-trainer Jos Verbunt begint de Bosal
Kabelset Training met uit te leggen waarom het
allemaal zo ingewikkeld is geworden: “Aller-
eerst de eisen van Oom Agent. In een aantal

Europese landen moeten de mistlampen van de
auto automatisch worden uitgeschakeld zodra
de mistlampen van de aanhanger aangaan. In
Duitsland geldt dat zelfs al voor een fietsendra-

ger. Die eis maakt een stroomrelais of een
elektronische module in de kabelboom noodza-
kelijk. Een tweede wettelijke eis, die ook weer
een module toevoegt aan de trekhaakbekabe-
ling, is de C2-knipperlichtcontrole. Die eist dat
de bestuurder gewaarschuwd wordt als er een
knipperlicht van de aanhanger defect raakt. De
eis geldt nu al in Duitsland, Oostenrijk en
Groot Brittannië en wordt later in de hele EU
ingevoerd.”
Daarmee komt Verbunt meteen op zijn volgen-
de punt: “Veel auto’s hebben tegenwoordig zelf
ook controlesystemen voor de verlichting. Om
die niet te ontregelen is het van belang het
signaal voor de zogenaamde light failure sen-
sor af te tappen. En dan is er de PDC, de Park
Distance Control. Die moet natuurlijk niet

Ouderwets aansluiten is vragen om problemen

De Bosal-Innovam Trekhaak Kabelset Training is
eerst theorie... en dan praktijk.

Vroeger was het: “Drinkt u even een kopje koffie”,

en tjoep, de trekhaakbekabeling met 7-polig setje zat

onder de auto. Maar ja, dat was vroeger. Inmiddels kan

er veel mis gaan bij de montage van de trekhaak-

bekabeling. Bosal brengt de snelheid terug en helpt

fouten te voorkomen.

Veel loos met de 
trekhaakdoos
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reageren op de aanhanger. Dat kun je oplossen
met een microswitch op de stekkerdoos.”
Op die manier wordt het inderdaad allemaal
knap ingewikkeld, maar het kan nog erger: “De
CAN-bus! Zet je in een moderne auto een licht-
schakelaar aan, dan geeft de bodycomputer een
digitaal signaal af aan de kofferbakmodule. Die
stuurt op zijn beurt een stroom naar het achter-
licht. Knijp je daar zomaar een draad bij dan
trek je zoveel stroom door de module dat die
het niet overleeft. En dan kun je in de knip,
want zo’n module is niet goedkoop!”
Inmiddels zitten we al met de handen in het
haar, maar Verbunt gaat nog even verder:
“Dankzij die CAN-bus zijn er nu al auto’s die
alleen maar met 21 watt achterlampjes werken.
Dankzij een lagere dutycycle brandt een stads-
lampje dan minder fel dan een mistlamp. Is nu
bijvoorbeeld het stadslicht links kapot, dan
nemen de mistlampen links en rechts die func-
tie over. Geweldig, maar let op: achterop de aan-
hanger moeten nu wel gewoon de stadslichten
gaan branden!” En u raadt het al: ook voor die
functieovername is weer een module leverbaar.

De hamvraag
Dat brengt ons bij de hamvraag: vindt Verbunt
nu werkelijk dat we voor de bekabeling van de
trekhaak aan de slag moeten met handenvol
modules, relais’ en microswitches? “Nee, dat
vind ik helemaal niet. Als je mij om advies
vraagt zeg ik: gebruik een voertuigspecifieke
kabelset. Die sluit je snel en gemakkelijk aan
op de stekkers die al op het voertuig zitten, je
loopt geen risico onderdelen te beschadigen en
je maakt geen verbindingen die het na korte
tijd alweer begeven.”
Bosal-vertegenwoordiger Bob Mook, die in het
klasje tussen de cursisten heeft plaatsgenomen,
knikt instemmend bij Verbunt’s lofzang op de
voertuigspecifieke kabel. Niet vreemd, want
Bosal levert maar wat graag een kabelset bij een
trekhaak. Een van de cursisten is minder blij
met de voertuigspecifieke kabelsets: “Zo’n setje
is veel te duur. Vaak is de kabelset duurder dan
de trekhaak zelf!” Verbunt is niet onder de
indruk: “Wat heet duur, ga eens zelf bouwen en
de klant komt 2 à 3 keer terug, wat verdien je
dan?”
Tja, wie zo’n kant en klare kabelset bestelt,
krijgt er een keurige handleiding bij. En dan is
inbouw een fluitje van een cent. Wat valt er
dan nog te trainen? Heel wat, zo blijkt, want
eenmaal in gebruik kan er van alles mis gaan
met de trekhaakbekabeling, zeker met de doe-
het-zelf kabels en stekkers uit het verleden. En
diagnose aan een defect systeem eist toch de
nodige kennis. De rest van de training gebrui-
ken de cursisten dus om die bij te spijkeren.

lijn geldt dat er door een draad niet meer
stroom mag dan 2 A/mm2. In dit geval wordt de
stroomdichtheid 3,5 A / 0,875 mm2 = 4 A/mm2.
Aha, vandaar dat de isolatie van de draad deels
weggesmolten is!”

V4-meetmethode
Nog een formule die de meeste cursisten zich
vaag van school herinneren is die van de V4-
meetmethode: V1 = V2 + V3 + V4. Klinkt goed,

Te grote stroomdichtheid
Verbunt trapt af met de wet van Ohm (U = I x R)
en het verband tussen vermogen, spanning en
stroom (P = U x I).
Met die kennis in het hoofd spoort hij de oor-
zaak van een falend systeem op: “In het verle-
den is er een tweede 21 W lampje aangesloten
op een draad met 0,875 mm2 doorsnede. Dus
loopt er een stroom gelijk aan P/U door die
draad. Dat is: (2 x 21 W) / 12 V = 3,5 A. Als richt-

V4-meetmethode

Storing..............................................V1 ......................V2......................V3 ......................V4........................Commentaar

............................................................Accu ..................Verbruiker ..........Min accu tot ........Plus accu tot 

................................................................................................................min verbruiker ......plus verbruiker

Overgangsweerstand in de plus ..........12,2V......................6,8V......................0,3V......................5,1V........................Een lamp brandt zwak

Overgangsweerstand in de min ..........12,2V......................8,0V......................3,9V......................0,3V........................Een lamp brandt zwak

Lamp defect ........................................12,2V....................12,2V......................0,0V......................0,0V........................V3 en V4 zijn 0V, er loopt geen

stroom!

Verkeerd type lamp..............................12,2V....................11,6V......................0,2V......................0,2V........................Alles is goed, dus lamp is verkeerd

Draadbreuk of zekering defect ............12,2V......................0,0V......................0,0V....................12,2V........................Onderbreking in de plus

Draadbreuk ..........................................12,2V......................0,0V....................12,2V......................0,0V........................Onderbreking in de min

Accu gedeeltelijk ontladen ....................6,5V......................6,0V......................0,2V......................0,3V........................Let op, meet altijd in belaste

toestand, verbruiker aanzetten!

“Verkeerde kabelset besteld”, is de
oorzaak van zeven van de tien tele-
foontjes naar de Bosal-helplijn. Toch 
is de juiste set bestellen niet moeilijk
via de catalogus op www.bosal.nl.
Wel even op de details letten. En zelfs
de inbouwtijd staat vermeld. Wel zo
handig als u een offerte moet maken.
Bent u geen klant van Bosal, maar
wilt u toch stiekem in de catalogus
neuzen? Kies dan voor de AMT-sluip-
route: http://www.catalogue.bo-
sal.com/pages/tow_cartype_search.php.

De V4-meetmethode in
beeld. V1 is de accu-
spanning, V2 de span-
ning over de gebruiker,
V3 het spanningsverlies
aan de minzijde, V4 het
spanningsverlies aan
de pluskant. De formu-
le is eenvoudig: V1 =
V2 + V3 +V4.

V4-meetmethode in beeld

V1-meting V2-meting V3-meting V4-meting

De V4-meetmethode spoort een hele reeks van elektronische storingen op, maar is kansloos tegen kort-
sluiting. Om de plaats van een kortsluiting te achterhalen vervangt u de defecte zekering door een lamp
met twee aangesoldeerde draadjes. Kies minimaal 21 W, mag meer, maar niet te veel! Vervolgens neemt
u stekkers los tot de kortsluiting verdwenen is. Uiteraard is net als bij de V4-methode een schema nodig.
Gebruikt u een 60 W halogeen lamp, let dan even op waar u die neerlegt, zo voorkomt u wegsmeltend
kunststof of een brandgat in de bekleding.
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maar wat kun je ermee? “Je kunt met deze for-
mule en een voltmeter bijna alle elektrische
storingen oplossen”, legt Verbunt uit, “Maar
dan moet je natuurlijk wel even weten waar
alle ‘V-tjes’ voor staan. V1 is de accuspanning.
Om hem te meten sluit je de voltmeter op de
plus en de min van de accu aan. V2 meet je
over de verbruiker. Je meet hem op connectors
die zo dicht mogelijk bij de verbruiker zitten.”
V3 blijkt het spanningsverlies tussen verbruiker
en minpool (“dus niet alleen van verbruiker tot
massa, maar ook van carrosserie tot minpool!”)
en V4 is het spanningsverlies tussen verbruiker
en pluspool.
“Waarom meet je eerst V3 en daarna pas V4”,
wil Verbunt van zijn cursisten weten. Op het
antwoord hoeft hij niet lang te wachten: “Vaak
zitten storingen in een slecht massacontact.”
Helemaal goed. In dat geval zou de V4-meting
er als volgt uit kunnen zien: V1 = 12,0 V, V2 =
8,0 V, V3 = 3,9 V en V4 = 0,1 V. Verbunt: “De
weerstand in de min is te groot. Dat geeft veel
spanningsverlies (V3). Daardoor krijgt de ver-
bruiker te weinig spanning (V2) om goed te wer-
ken. V3 en V4 mogen niet groter zijn dan 0,5 V.”
“Waarom zou je V4 eigenlijk meten”, wil een
cursist weten. “Die volgt toch automatisch uit
de eerste drie metingen?” “Goede vraag, want

wat je zegt klopt helemaal”, complimenteert
Verbunt. “Maar toch moet je V4 altijd meten,
want daarmee controleer je jezelf. Dat is juist
de kracht van de V4-methode.”
Vervolgens lost Verbunt met de methode een
reeks van storingen op (zie tabel). Toch zien zijn
cursisten nog wat praktische problemen. De
belangrijkste: “Op papier is altijd alles makke-
lijk. Maar in de praktijk kom je er niet bij en
veranderen draden onderweg van kleur.”
Verbunt’s antwoord bestaat maar uit één
woord, maar dan wel met een heel groot uit-
roepteken erachter: “SCHEMA!” “En die staan
binnenkort op onze website vult Bob Mook van
Bosal aan. Verder hebben wij ook op onze help-
lijn alle schema’s paraat.”

Goed gereedschap
Goed gereedschap is het halve werk. De V4-for-
mule en de multimeter schaart Verbunt onder
goed gereedschap. “En de led-tester, is die
geschikt om een trekhaakaansluiting mee te
controleren?”
Voor we kunnen reageren beantwoordt Verbunt
zijn eigen vraag: “Nee! Zo’n led-je heeft een
weerstand van zo’n 500 Ω, een lamp 5 tot 25 Ω.
Daardoor gaat een lamp al zwakker branden bij
een kleine overgangsweerstand, terwijl een led-

je nog prima blijft branden bij een overgangs-
weerstand van honderden Ohms. Het enige dat
je test met zo’n led-tester is of het circuit niet
helemaal onderbroken is.” Hoe dan wel? “Meet
belast, het liefst met de aanhanger zelf of an-
ders met een testkast. Met proeflampjes kan
ook, maar kijk uit dat je niet teveel stroom
trekt voor de zwakstroomregelapparaten.”
Voor Verbunt trainer werd, deed hij 25 jaar er-
varing op in de werkplaats. Hij neemt ons mee
terug naar die tijd. Niet om op te scheppen, wel
om van fouten te leren: “Ik heb talloze univer-
seelkabelsetjes gemonteerd. De verbindingen
maakte ik met die Scots-blokjes. Heeft u ze
nog? Weggooien! Als je ze dichtkneep zette het
staalplaatje zich vast op het koperdraad. Was
het draad te dik dan sneed het plaatje er in,
was het te dun dan had je slecht contact.
Bovendien, staal en koper, dat begint meteen te
oxideren. Dus dan wist je zeker dat je het blok-
je dicht had geknepen, en toch stond het korte
tijd later alweer open. Daar maakte je de klant
niet echt gelukkig mee.”
Ook voor de bijbehorende tang en stekkertjes
heeft Verbunt geen goed woord over: “Kneep je
niet hard genoeg, gingen ze los, kneep je iets
harder dan waren ze kapot. Die tang gebruik ik
nog wel eens. Om boutjes mee in te korten.
Voor de rest is het een waardeloos ding.”

Kunst op zich
Gelukkig zijn er tegenwoordig ook krimpkabel-
schoentjes en verbinders van goede kwaliteit
plus de bijbehorende momenttangen om ze
goed te kunnen monteren. “Maar zelfs voor die
verbindingen geldt: kies het juiste contact van
de juiste materiaalsoort om oxidatie te voor-
komen, gebruik de juiste kabel- en isolatie-
diameters, strip op de juiste lengte en strip met
een automaatstriptang.”
Kortom, goede verbindingen maken blijft een
kunst op zich. Gelukkig is het niet nodig voor
montage van een voertuigspecifieke kabelset. ●

Erwin den Hoed

Voor twee artikelen over trends en ontwik-
kelingen op trekhaakgebied kijkt u in het
Autotechnisch archief van www.amt.nl.
Kies ‘Onderdelen’ en daarna ‘Overige’. 
Ook als u meer wilt weten over de inbouw
van elektronische accessoires zit u goed in
het Autotechnisch archief. Via ‘Elektronica’
en ‘Algemeen’ vindt u wat u zoekt.
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... en dit: goed gereedschap.

Met voertuigspecifieke kabelsets is het niet nodig, maar voor wie toch zelf een verbinding wil
maken, dit is: ouderwets gereedschap...

Goed gereedschap is het halve werk
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