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REPORTAGE
Op bezoek bij transmissiespecialist De Boer in Staphorst

Automaat vaak stiefkind in de werkplaats

Naar de Bak-o-loog
Alles wat zich achter het vliegwiel afspeelt wordt vaak vergeten tijdens een grote

onderhoudsbeurt. Toch zijn de moderne (automatische) bakken niet bepaald feilloos

en vragen ze om aandacht. Wat kunt u nog zelf en waarvoor moet u naar de specia-

list? Wij vroegen het transmissiechirurg Hans de Boer.

Foto’s: Jan Lieftink

Op de operatietafels van De Boer is
het komen en gaan van transmissies
met gezondheidsklachten.
Gemiddeld is een monteur ongeveer
anderhalve dag bezig om een auto-
maat weer tiptop in orde te krijgen.

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



Wat moet je nu wel doen tijdens de grote beurt
en wat niet? Daar lopen de meningen behoor-
lijk over uiteen. Bijzonder is dat autoproducen-
ten vaak dezelfde bakken gebruiken, maar ver-
volgens totaal verschillende onderhoudsinstruc-
ties hanteren. Bij de één is de bak lifetime
gevuld, terwijl de ander voorschrijft de olie na
50.000 km te verversen. Voor het leven gevuld
betekent in menig werkplaats dat er niet naar
om gekeken wordt.
Niet verstandig, vindt Hans de Boer, directeur
van De Boer Transmissies in Staphorst. “De olie
in een automaatbak wordt intensief belast, de
temperatuur loopt behoorlijk op en de werking
van een automaat is voor een deel gebaseerd op
wrijving. Dus krijg je slijpdeeltjes in de olie.”

Service met hoofdletters
Hoor je Hans de Boer praten, dan leg je niet
snel de associatie met Staphorst. Eerder met
het westen van ons land. “Klopt, wij hebben in
1986 de ‘overtocht’ gemaakt van Amsterdam
naar het noorden. Mijn vader had daar in 1959
Automatic Transmission Services opgericht, dat
bedrijf is in 1986 verkocht aan ATT (Automatic
Transmission Techniek) en vervolgens heeft
mijn vader De Boer Transmissies opgestart in
Wapserveen. Alles met als doel om het iets
rustiger aan te doen in een wat vriendelijker
omgeving. Klein blijven was dan ook een
belangrijke doelstelling.”
Dat is niet helemaal gelukt, als we het pand in
Staphorst bekijken en zeker als we ons realise-
ren dat het bedrijf tot de Europese transmissie-
top behoort. “We hebben dat voor een groot
deel aan ons zelf te danken. Veel oude klanten
uit het Westen misten de service en kwaliteit
van ATS en zochten ons op. De afstand was
geen bezwaar als je ze maar op een goede

manier van hun probleem afhelpt. Dat deden
we en de tamtam deed de rest. Het pand in
Wapserveen, achter mijn huis werd te klein en
had te weinig uitstraling, zeker omdat we
steeds meer leasemaatschappijen als klant kre-
gen. Vandaar dat we dit ruime pand met vol-
doende parkeergelegenheid in Staphorst heb-
ben betrokken.” Het team bestaat uit 12 werk-
nemers die dagelijks hun kennis en ervaring
inzetten om problemen met automatische en
handgeschakelde bakken te verhelpen.

Ken je beperkingen
Door de jaren heen heeft De Boer de transmis-

Bezint eer ge begint. Het demonteren van de
(automatische) versnellingsbak is bepaald geen
sinecure. Vandaar dat specialisten zoals De Boer
hameren op een uitgebreide diagnose vooraf.

Vaak moet de gehele voortrein inclusief alle be-
schermplaten en aandrijfassen worden verwijderd,
om fatsoenlijk bij de bak te komen. Bij veel voor-
wielaandrijvers zult u de halve bak moeten
demonteren, voordat u bij het oliefilter bent.

Speciaalgereedschap uit de tandheelkunde. Hans
de Boer heeft contacten in die sector en krijgt de
afgeschreven gereedschapjes toegespeeld. Die
komen in zijn dagelijks werk bijzonder van pas.

sietechniek zien veranderen. Daar waar vroeger
de bak een autonoom onderdeel in de aandrijf-
lijn was, is de transmissie tegenwoordig geïnte-
greerd in de totale elektronica-infrastructuur
van het voertuig. En dat maakt het er niet
gemakkelijker op.
“Bij veel garagisten heerst nog de veronderstel-
ling dat als de auto niet meer vooruit en/of
achteruit wil, het automatisch aan de transmis-
sie moet liggen. Maar het kan best zijn dat de
regelunit de bak niet activeert en dat er dus
niets mechanisch aan mankeert. Ons advies is
om eerst de auto aan te sluiten op de diagnose-
tester en te controleren of er eventueel foutco-

Deze kent u waarschijnlijk nog niet, de Audi
Quattro MultiTronic. De bak is nog niet in serie-

productie, maar bij De Boer Transmissies zijn ze er
al klaar voor. Overigens hebben ze ook software

om de normale 2WD-versies te testen en mis-
schien op termijn een fantastische testbank.

Op de vier werkbanken met aan iedere kant een werkplek, wor-
den de bakken gedemonteerd en gereviseerd.

Met de hydratester controleert de
monteur of de seals goed afdichten.
Het betreft hier een controle met
oliedruk.
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des zijn opgeslagen. Als dat geen oplossing
biedt, dan raden we aan om de drukken te
meten. Deze vertellen veel over de werking van
de bak. Koppel dan ook eens de stekker van het
regelapparaat los, de bak gaat dan in noodloop
en levert zijn maximale druk. Twijfel je dan
nog, neem dan contact op met de specialist en
vraag hem wat te doen. Wij krijgen nog te vaak
bakken binnen waar niets aan mankeert en de
monteur dus een foute diagnose heeft gesteld.
Durf toe te geven dat je twijfelt, dat bespaart
een hoop tijd en geld.”

Veranderingen gaan (te) snel
Het aantal auto’s met een automatische bak
groeit gestaag. Vooral de laatste jaren komen er
veel alternatieven bij. Denk maar eens aan de
DSG-bak van Volkswagen, de Multitronic van
Audi en de CVT-uitvoeringen van andere mer-
ken. “De ontwikkelingen gaan razendsnel, niet
alleen voor ons, maar ook voor de voertuigfabri-
kanten. Het gebeurt regelmatig dat er produc-
ten op de markt komen die nog niet helemaal
uitontwikkeld zijn en nog kinderziektes bevat-
ten. Kijk maar eens naar onze voorraad. Daar
liggen bakken die nog geen 50.000 km hebben
gedraaid en stuk zijn gelopen. Verkeerde soft-
ware, waardoor de bak niet op het juiste mo-
ment met de juiste druk rijdt en dus te heet
wordt, bakken (CVT’s) die ondanks de uitspra-
ken van de fabrikant het koppel niet aan kun-
nen en bakken waar gewoon technische schoon-
heidsfoutjes in zitten. Een recent voorbeeld is
een grote mondiale transmissiefabrikant, waar-

Voorkomen is beter dan…
Volgens de Hans de Boer kloppen veel smeerschema’s van moderne
auto’s niet. Het ene merk schrijft een verversing van de transmissie-
olie voor, de andere fabrikant zegt dat de transmissie gevuld is voor
het leven. Beide monteren echter dezelfde transmissie. Hans de Boer
geeft u de nodige praktijktips.

Voor de garagist is het onder-
houdsschema van de autofabri-
kant uiteraard de bijbel, maar
dat betekent niet dat u geen
aandacht moet schenken aan de
transmissie. Controleer bij een
grote beurt het oliepeil en vul
desgewenst bij tot aan het hoog-
ste streepje op de peilstok.
Ontbreekt een peilstok, contro-
leer dan het peil via de over-
stroomopening. Makkelijk ge-
zegd, maar wat is de juiste ma-
nier van peilen? Volgens Hans de
Boer met warme én draaiende
motor, op een vlakke vloer. En
moet u bijvullen, zorg dan voor
het juiste sap!
Dat ‘fit for life’ blijkt bij sommige
automobielen ook serieus.
Ondanks het feit dat de werking
van een automaat berust op fric-
tie, dus slijpdelen geeft, bestaat
er niet de mogelijkheid de olie te
verversen of je moet de hele car-

terpan er onder weg schroeven.
De volgende vraag die dan
opdoemt is: wat doe je met het
filter? Vervangen zou iedere
techneut zeggen, maar vooral bij
voorwielaandrijvers met auto-
maat, is dat onderdeel zo ver
weggestopt in de bak dat je er
met goed fatsoen niet bij kunt.

Warmtehuishouding 
een probleem
Veel bakken lopen kapot omdat
ze te warm worden. De seals,
pakkingen en zelfs de elektroni-
cadraden smelten als boter in de
zon. De berijder heeft een be-
hoorlijke invloed op de warmte-
huishouding van de aandrijflijn.
“De aanduiding ‘automaat’
neemt het gros van de rijders te
serieus. Rijd je bijvoorbeeld met
volle belading inclusief caravan in
de bergen, dan is het aan te ra-
den gewoon met de hand terug

te schakelen. Alle moderne auto-
maten bieden die mogelijkheid,
maak er dus gebruik van. Maar
de eigenaar moet wel gewezen
worden op die mogelijkheid.
Instrueer de klant bij aflevering,
herhaal het desnoods voordat de
familie op vakantie gaat.”
Maar de meeste moderne bak-
ken passen zich toch aan? “Ja,
dat is waar, maar onze ervaring
is dat het beveiligingsprotocol te

laat ingrijpt en dan is het kwaad
meestal al geschied.”
Een ander veel voorkomend
euvel betreft een lekke oliekoe-
ler. “Je krijgt dan koelvloeistof in
de bak met als gevolg dat de
seals opzwellen en de voeringen
van de platen loslaten en op den
duur beschadigen. En dan krij-
gen we die bak hier binnen de
kortste keren op de operatieta-
fel.”

Als er een peilstok op zit, is het een
kleine moeite om het olieniveau te
controleren. Doe dat wel met warme
olie en op een vlakke vloer en vul
eventueel bij tot het bovenste
streepje.

Bijblijven, dat is tegenwoordig in de automaten-
wereld van groot belang omdat de ontwikkelingen
razendsnel gaan. Hier praten de mannen van de
werkvloer elkaar bij over de nieuwe BMW-zes-
trapsautomaat die wordt gebruikt voor de X5.
Fantastische techniek die ieder monteurshart snel-
ler doet kloppen.

Het losdraaien van de koppelomvor-
mer kunt u doen via het gat van de
startmotor. Overigens krijgen alle
gereviseerde bakken een gereviseer-
de koppelomvormer. Die laatste acti-
viteit besteedt De Boer nu nog uit,
maar het is de bedoeling dat op ter-
mijn zelf te gaan doen.
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doen op basis van onze expertise, de door ons
gemodificeerde bakken draaien momenteel al
twee jaar zonder problemen. Nu staan er nog
regelmatig auto’s van dat merk (en van andere
merken van hetzelfde concern) op de brug.”

Op de hoogte blijven
Hoe blijf je als bedrijf op de hoogte van de nieu-
we ontwikkelingen? “In de eerste plaats volgen

we, én participeren we in veel seminars over de
hele wereld. Zodra er een nieuw type bak op de
markt komt zorgen we dat we die zo snel moge-
lijk in huis hebben en pluizen die hele bak dan
nauwgezet uit. Verder zijn we aangesloten bij
de VNTS (Vereniging Nederlandse Transmissie
Specialisten), de ATRA (Automatic Transmission
Rebuilders Association), de ATSG (Automatic
Transmission Service Group) en de TRNI

van de onlangs geïntroduceerde zestrapsauto-
maat zoveel problemen gaf dat met name de
leasemaatschappij onze hulp inriep. De impor-
teur wist er geen raad mee en monteerde eigen-
lijk alleen maar een nieuwe bak met dezelfde
tekortkoming. Wij hebben die bak onder de
loep genomen en een modificatie bedacht waar-
van wij denken dat het probleem daarmee uit
de wereld is. Die uitspraak kunnen we alleen

Ook een bekende, de Asian Warner
55-50 automaat waarvan door het
hoge koppel ‘spontaan’ de inputshaft
afbreekt. Een doorn in het oog van
met name de leasemaatschappijen!

Goed diagnosestellen! Hans de Boer hamert erop.
Maar dan moet je wel de juiste apparatuur heb-
ben. Bij De Boer Transmissies hebben ze een kast
met welgeteld vijf verschillende merken testers.

De bijbel voor de transmissiejongens. Van ieder
type bak staat in dit boekwerk omschreven wat
de eventuele modificaties zijn om het exemplaar
een langer actief leven te bezorgen.

Nieuw op de werkvloer is deze ‘Hotflush’. Met dit
apparaat wordt op werktemperatuur de koeler
gespoeld zodat alle mogelijke deeltjes zijn verwij-
derd en de (gerepareerde) bak met een schone lei
kan beginnen.

gen als de constructeur heeft
bedoeld.
Het is natuurlijk altijd mogelijk
hier met de complete auto te
komen. Dat hebben we zelfs lie-
ver, want dan kunnen we het ge-
hele aandrijfmanagement nalo-
pen om uit te sluiten dat de oor-
zaak ergens anders ligt. We heb-
ben daarvoor alle mogelijke
diagnosetesters in huis. Zie ons
als de specialist en de garagist als
dokter.” ●

Maak bij demontage de koppelomvormer los van
het vliegwiel en duw deze in de richting van de
pomp. U voorkomt daarmee dat eventueel de
pomp afbreekt en bij montage de omvormer niet
diep genoeg in de krukas komt waardoor deze
geen druk krijgt.

Een routineklusje, een openge-
scheurde drum van een ZF-bak.
Door een verkeerde afregeling

van de solenoid is de druk te
hoog opgelopen en is zelfs de

snapring uit zijn uitsparing
gedrukt.

Aandachtspunten 
bij (de)montage
De eerste vraag die je als mon-
teur bij transmissieproblemen
moet stellen: heb ik de juiste
diagnose gesteld, moet de bak er
werkelijk onder uit? “Vaak moet
je bijna de hele voortrein demon-
teren om fatsoenlijk de bak eraf
te halen. Dat kost veel tijd. Wees
dus zeker van je zaak voordat je
hier aan begint, of raadpleeg
desnoods eerst de specialist.”

Handbakken doen ze ook bij De Boer
Transmissies. Met deze bak hebben
ze bijna een vaste relatie. De Laguna-
zesbak wil nog weleens een tekort
aan smering krijgen met als gevolg
een uitgelopen lager en beschadigde
tanden. Bij De Boer boren ze olieka-
naaltjes op, zodat er meer flow en
dus meer smering ontstaat.

loopt zo ook niet de kans dat bij
montage de koppelomvormer net
niet diep genoeg in de krukas
komt, waardoor de omvormer
geen druk krijgt. Als je de omvor-
mer demonteert, teken dan af
hoe deze gezeten heeft. Daar
voorkom je nadien onbalans
mee. Hetzelfde geldt voor de
aandrijfassen en let op de positie
van de pasbussen en -pennen.
Die laatste hebben een functie,
zorg dat ze op dezelfde plek dra-

Ook in het (de)montageproces
kan het nodige fout gaan. “We
zien regelmatig dat monteurs de
bak exclusief de koppelomvormer
demonteren. Dat is fout, je loopt
de kans dat je bij het demonte-
ren de pomp afbreekt. Je moet
altijd de bouten waarmee de om-
vormer op het vliegwiel is be-
vestigd losmaken en dan pas de
bak verwijderen. Dat geldt ook
als je bijvoorbeeld een nieuwe
krukaskeerring moet zetten. Je
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(Transmission Rebuilders Network Internatio-
nal). Die laatste groep bestaat uit gerenommeer-
de automatenspecialisten uit de hele wereld die
elkaar via een helpdesk op de hoogte houden.
Die helpdesk kan iedereen raadplegen, mits hij
er ook input instopt. Beide doen we regelmatig.”
Een andere verstorende factor is dat autofabri-
kanten zelf ook niet meer zo trouw zijn aan
hun toeleveranciers. “Zie bijvoorbeeld BMW, dat
betrok vroeger zijn bakken altijd van GM. Een
paar jaar geleden zijn ze overgestapt op ZF en
onlangs zijn ze weer in zee gegaan met GM voor
de zestraps-versie. Dat betekent dat je meer on-
derdelen op de plank moet hebben en van alle
bakken de ins en outs moet weten.”
Naast automaten doen ze bij De Boer ook ma-
nuele bakken. “Naast het reviseren verkopen we
ook nieuwe bakken, die betrekken we recht-
streeks van de producent. Daarnaast kopen we
ook grote partijen op die we vervolgens weer
verhandelen. En dan praten we over wereldwij-
de handel.”
Ook doet De Boer zaken in China. “Het is bijna
ongelooflijk wat daar de mogelijkheden zijn.
Niet alleen qua omvang en kostprijs, maar ook
op het gebied van handvaardigheden en ar-
beidsproductiviteit heb ik mijn ogen uitgeke-

ken. En een uitvalpercentage dat substantieel
onder dat van ons ligt. De eerste bakken die in
China zijn gereviseerd liggen bij ons in het rek
en ik moet zeggen, ze zijn niet van nieuw te
onderscheiden, zelfs de boutjes zijn gerecycled.”
Het is voor De Boer lastig om aan gemotiveerd
en gepassioneerd personeel te komen. “We heb-
ben de afgelopen maanden veel advertenties ge-
zet en daar eigenlijk weinig respons op gehad.
Wel horen we dat mogelijke kandidaten wat

Maar liefst acht hefbruggen telt het
bedrijf, waaronder ook een bedrijfs-
auto-uitvoering. Bij transmissiepro-
blemen kunt u de complete auto bij
De Boer aanbieden. Dat voorkomt
mogelijke schade door ondeskundig
uit- en inbouwen van de transmissie.

De handelsvoorraad is afkomstig uit
de gehele wereld. Sommige bakken

liggen te wachten op reparatie,
andere worden weer doorverkocht.

Klaar voor verzending
of wachten totdat de
importeur een bak
nodig heeft. De Boer
Transmissies werkt veel
voor diverse auto-
importeurs. Die eisen
dat het bedrijf van een
bepaald type bak een
‘harde’ voorraad heeft.

Soms moet het ‘wiel’ worden uitgevonden. Tot
voor kort was het niet mogelijk om met goed fat-
soen de pignon uit de Multitronic-bak van Audi te
persen. De Boer heeft in samenwerking met een
Chinese partner daar een speciaal stukje gereed-
schap voor ontwikkeld. Het gereedschap wordt
wereldwijd verhandeld. Naar verluid zijn de reac-
ties bijzonder enthousiast.

angst hebben voor de transmissietechniek. Het
is misschien niet alledaags, maar uiteraard bie-
den we nieuwe kandidaten volop mogelijkhe-
den om zich zowel in huis als extern te scholen.
En we krijgen hier alle merken. Wie kan nu
zeggen dat hij in één week aan een Bentley, een
Jaguar en een Opel Astra heeft gewerkt?”
Kortom, een uitdaging voor iedere techneut. ●

Hans Doornbos 
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