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Workshops bij de VOC:
volop dynamiek!

ATC-ers op training bij de VOC

Leren in het carrosseriebedrijf, dat doe je bij de VOC. De ATC-ers uit Amsterdam en

Noord Holland-Noord bezochten het opleidingscentrum in Heerhugowaard en gingen

naar huis als bijna volleerde schadeherstellers.

Robert-Jan Kostense werkte 17 jaar
voor ATG en TTA. Hij droeg bij aan
de snelle groei van de Dordtse op-
leider en deelde in het succes. Toch
vertrok hij eind 2005 om operatio-
neel manager bij de VOC te worden.
Zijn doel: van de Vak Opleiding Car-
rosseriebedrijf net zo’n dynamisch
leerbedrijf maken als ATG en TTA.
Inmiddels zijn we anderhalf jaar
verder. Alle reden dus voor de ATC-
leden van Amsterdam en Noord
Holland-Noord om de balans te
komen opmaken. De aangewezen
locatie daarvoor: het regionale op-

“Rang!” Ai, dat ziet er slecht uit.
De zaag heeft een stel flinke hap-
pen uit de velgrand genomen.
Wat nu? Op zo’n wiel kan de auto
de showroom niet in. Een nieuwe
velg bestellen dan maar? “Kost-
baar”, zegt Willems, “De autofabri-
kant gebruikt om het jaar een
nieuw type, en deze oude kunt u
alleen nog per vier bestellen. Of hij
is al helemaal niet meer lever-
baar.”
Kortom, Willems gaat de velg her-
stellen. Hij gebruikt daarvoor een
reparatiesysteem van Metalak-

merk HBC. “Maar andere merken
leveren vergelijkbare systemen”,
haast hij zich te vertellen. Willems
trekt zijn handschoentjes aan en
begint de velg te reinigen. “Knapt
ie al een stuk van op”, vindt een
ATC-er. Kan zijn, maar de bescha-
digde zijkant valt nu nog meer op.
Daarom schuurt Willems het be-
schadigde deel licht op: “Maak de
reparatie nooit groter dan hij al
is”, waarschuwt hij.
Tot zover niets bijzonders, maar
nu komt het. Wat de zaag heeft
weggehaald vult Willems op met
een dun laagje gel uit een spuitje.
“Deze gel blijft zacht. Tenminste...,
totdat je de activator er overheen
spuit. Dan wordt hij echt knetter-
hard, harder dan het aluminium
van de velg.”
En dat gaat snel, heel snel. Een se-
conde of tien nadat Willems het
spuitbusje activator terug op de
werkbank heeft gezet begint hij de
reparatieplek al bij te schuren. “Als
de beschadiging dieper is kun je
de gel in dunne laagjes aanbren-
gen”, legt Willems uit. “In de ene
hand houd je de gel, in de andere
de activator. Dat werkt razend-
snel.”

Tweede velg
Nog een tip om de snelheid te ver-
groten: “Ik werk hier met een velg
zonder band. Maar u hoeft de band
niet te demonteren. Laat ‘m wel

Dynamisch
schadeherstel

leidingscentrum in Heerhugo-
waard.
VOC-docenten Gerard Willems,
Arend van Duijn en Leo Muys staan
te popelen om hun workshops te
starten, dus gaat de groep in
drieën en gaan we aan de slag.

Rang... met de zaag
Eerst de velgreparatie. “Alumi-
nium velgen en stoepranden, dat
gaat slecht samen”, begint docent
Willems. Maar omdat hij geen
stoeprand bij de hand heeft, haalt
hij een handzaag langs een velg:

Stoeprandschade professioneel opgeknapt

De beschadiging vullen met gel.
Activator erover en na een paar
 seconden is de gel ‘knetterhard’. De juiste kleur selecteren,...

...afplakken,... ...spuiten en... Is ie niet mooi?
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leeglopen en gebruik een velgring
om de band te beschermen tegen
de activator.”
Al pratend heeft Willems de velg
afgeplakt en twee dunne laagjes
primer op de reparatieplek aange-
bracht. En opnieuw houdt hij de
snelheid in de gaten. “De primer
moet 10 minuten drogen, maar
daar gaan we niet op wachten.
Deze velg heb ik al geprepareerd
voor het vervolg”, zegt Willems ter-
wijl hij een tweede velg tevoor-
schijn tovert. Die heeft een
identieke reparatieplek, maar is al
droog. 
Bij het reparatiesysteem dat Wil-
lems gebruikt hoort een kleuren-
waaier. “Een kleurenwaaier? Je
hebt toch de specs van de fabri-
kant?”, merkt een ATC-lid op. “Stel
je daar niet te veel van voor, bij vel-
gen zijn die er nauwelijks. Als Wil-
lems de juiste alukleur heeft
geselecteerd, schuurt hij de repara-
tieplek met Scotch-Brite: “De kras-
jes die je daarmee maakt, zorgen
voor een betere hechting.”
Vervolgens ontvet Willems de plek,
plakt ‘m af en dan kan de afzui-
ging aan voor het spuiten. Als hij
dat gedaan heeft neemt hij even de
tijd. “Drogen gaat sneller met de
föhn, maar dan krijg je weer blaas-
jes”, licht hij toe. Toch kan na en-
kele minuten de blanke lak er al
overheen en toont Willems trots
het eindresultaat. Van de stoep-

rand annex zaagsneden is niets
meer te zien. Indrukwekkend!

Alternatieven
Maar een kritische ATC-er laat zich
niet zomaar overtuigen: “Na een
botsing met een stoeprand kan het
wiel krom zijn, toch?” Willems:
“Uiteraard. Controleer dat eerst!
Want met een wiel dat er mooi uit-
ziet maar hevig trilt, maakt u geen
klanten blij.”
Nog een goede vraag: “Kun je zo’n
wiel niet beter laten afdraaien en
poedercoaten?” Willems: “Dat kan.
Maar dan krijgt het wiel nooit
meer dezelfde kleur als het had.
Dus moet je ze alle vier laten doen.
Met dit systeem kun je een bescha-
diging aan één wiel razendsnel re-
pareren.”

Op naar de inverters
Het is duidelijk. Willems heeft in-
teresse gewekt voor velgreparatie.
Maar voor nog meer vragen is geen
tijd. De tweede workshop begint en
ons groepje moet sprinten om op
tijd in de puntlaswerkplaats te zijn.
Daar staat collega-docent Arend
van Duijn tussen drie ‘inverters’.
Puntlasapparaten heetten die vroe-
ger, maar tegenwoordig puntlas je
met een inverter. Voor hij uitlegt
waarom, gaat Van Duijn eerst in op
het puntlasproces: “Dat bestaat uit
drie fasen. Eerst aandrukken, de
elektrode gaat dicht. Dan lassen,

stroom er doorheen. En ten slotte:
nadrukken, dat is het afkoelen
onder druk.” 

Hogesterktestaal
Zeker in die laatste fase kan veel
mis gaan. Van Duijn legt twee me-
talen plaatjes op de rand van een
werkbank en buigt ze om. Het eer-
ste veert terug tot het weer bijna
recht is, het tweede blijft staan in
de stand waarin Van Duijn het ge-
bogen had.
“Dat is het verschil tussen hoge-
sterktestaal en het staal dat traditi-
oneel in carrosserieën werd
gebruikt. Kunt u zich voorstellen
dat hogesterktestaal dan ook meer
aandrukkracht vereist? Daarom
kan een inverter aandrukken tot
450 of zelfs 600 kg, terwijl een tra-
ditioneel puntlasapparaat niet ver-
der komt dan hooguit 200 kg.”
Voor de stroom geldt een vergelijk-
baar verhaal: “Het oude pisbakken-
staal, daar konden we heel veel
warmte in stoppen. Doe je dat bij
hogesterktestaal, dan verliest het
zijn eigenschappen. Zo’n auto is
dan na de reparatie ineens zijn 
EuroNCAP-sterren kwijt.”
Kortom, wie een loopje neemt met
de lasvoorschriften van de autofa-
brikant neemt grote risico’s met de
veiligheid van zijn klanten. “En
met het voortbestaan van zijn be-
drijf”, voegt Van Duijn daaraan toe:
“In Duitsland loopt nu een proces
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tegen een bedrijf dat gelast had
aan de Boron B-stijl van een Opel
Vectra. Bij een aanrijding bleek die
de passagiers heel wat minder
goed te beschermen dan voor de
‘reparatie’.” 

Welke is goed?
Goed werk leveren is dus van le-
vensbelang. Maar wat is goed werk.
Van Duijn toont drie puntlassen.
“Welke is goed?”, vraagt hij. Drie
ziet er goed uit vinden de meeste
ATC-ers. Helaas, een strikvraag. Een
klein rukje met handkracht en de
mooie las begeeft het: “Het uiter-
lijk zegt mij niets meer. Wil je het
echt weten dan moet je de las
openpellen. Aan de lensdiameter
en het breukgedrag kun je dan
zien of de las goed was.”
Tja, maar we willen niet weten of
een las goed wás, we willen weten
of hij goed is. Gelukkig zijn er voor-
geprogrammeerde inverters. Die
maken de machine-instelling ge-
makkelijk.” En nog mooier: “Als
vet, vuil, verf of slecht aanliggende
platen een goede verbindingskwali-
teit in de weg staan geeft een rood
lampje op de inverter aan dat de
las mislukt is.”
Het duurste apparaat gaat nog een
stapje verder: “Dat maakt zelf de
werkorders aan en slaat de bijbeho-
rende puntlassen op in zijn geheu-

gen. Heel nuttig als de juristen
komen.”

Voer voor juristen 
én  technici
Over juristen gesproken, het onder-
werp van de derde workshop is net
wat voor hen: ‘omgang met gevaar-
lijke stoffen’. Lekker veel regeltjes!
Maar als VOC-docent Leo Muys het
beetpakt, wordt het ineens boeiend
voor technici.   
Hij begint met een paar foto’s van
praktijksituaties: erg rommelige be-
drijfsruimtes, op- en afstapjes in
schutkleuren en een overvloed aan
gevaarlijke stoffen. Op die gevaar-
lijke stoffen gaat Muys nader in:
“weet u nog mei 2004, een explosie
in het Catshuis. Schilders gebruik-
ten thinner om een waslaag van
een vloer te boenen. Ze wisten dat
thinner een brandbaar goedje is,
maar in het Catshuis kunnen de
ramen niet open in verband met de
veiligheid, dus ze konden niet ven-
tileren. Daarom hielden ze de deu-

ren goed dicht en zorgden ze er
angstvallig voor dat er geen ontste-
kingsbron in de ruimte was.”
Goed over nagedacht, zou je zeg-
gen. Maar één ding zagen ze over
het hoofd. 
Onder deuren zit altijd een kier. 
De thinnerdampen gebruikten die
om de naastgelegen kamer met
gashaard te bereiken, en het waak-
vlammetje deed daar dienst als
ontstekingsbron. Het gevolg was
een enorme brand, die één van de
schilders niet meer na kan vertel-
len. 
Dat er nog niet eens een waakvlam-
metje nodig is, bewijst Muys met
een video. Die toont een vrouw tij-
dens het tanken. Terwijl de ben-
zine loopt, geeft ze zichzelf een
statische lading door herhaaldelijk
haar wollen trui recht te trekken
en in en uit de auto te stappen. Als
ze vervolgens het tankpistool aan-
raakt, volgt de ontsteking en is het
schrikken.
Goed een ontstekingsbron is er dus

al gauw. Dan nog een brandbaar
mengsel. Muys: “Stel u komt uw be-
drijfshal binnen en u ruikt… gas! U
denkt: snel de deuren open om te
ventileren. Dat kan een brand voor-
komen, maar het kan er ook één
doen ontstaan. Bij concentraties
onder 6% wil aardgas niet branden,
maar bij concentraties boven 18%
ook niet. Misschien is het mengsel
te rijk en helpt het openen van de
deuren juist om het onder de bo-
venste ontstekingsgrens te helpen.”
Dat het echt zo werkt bewijst Muys
vervolgens met zijn ‘Bangbox’.
Daarin creëert  hij alle mogelijke
aardgas-lucht en thinner-lucht-
mengsels. Door vervolgens de deur-
tjes open te zetten of juist te
sluiten, onstaan een reeks branden
en explosies die diepe indruk op de
Noord Hollandse ATC-ers maken. 
Het is duidelijk, Robert-Jan Kos-
tense is goed op weg. Aan dyna-
miek geen gebrek bij de VOC. �

Erwin den Hoed

Wat gebeurde er pre-
cies in het Catshuis, en
wat bij Garagebedrijf
Nieuwenhuis in
Utrecht? VOC-docent
Leo Muys toont het in
zijn ‘Bangbox’.  

Alleen een pelproef geeft het antwoord.

Welke puntlas is goed? 
Een inverter kost tussen de 13.500 en
de 17.500 euro. “Veel geld voor een
puntlasapparaat”, vindt ook VOC-do-
cent Arend van Duijn. “Maar de
Focwa-Eurogarant-bedrijven hebben
er verplicht één in huis, en dat is niet
voor niets.”
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