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ATC Drenthe maakt kennis met ADS Holland

Waar haal je als universeel autobedrijf een goed en betaalbaar diagnoseapparaat

met een complete dekking vandaan? “Uit China”, zegt Eddy de Jong van ADS Holland.

Met een demonstratie probeerde hij de Drentse ATC-leden te overtuigen van zijn

made-in-China-apparatuur.

Richard Saak en Wietse Vorenholt
runnen een universeel autobedrijf
in Oosterhesselen. Op zoek naar
goede en voordelige elektronica-
diagnoseapparatuur verkenden ze
de Nederlandse markt. Ze vonden
niet wat ze zochten: “Aan goede
testapparatuur geen gebrek. Maar

Diagnosestellen
op zijn Chinees

goed én betaalbaar, dat is een
ander verhaal”. Samen met specia-
list Eddy de Jong besloten ze appa-
ratuur uit China te halen. Ze
beproefden de apparaten, onder-
zochten de betrouwbaarheid van
de leveranciers en besloten de di-
agnoseapparatuur te gaan importe-

ren. Daarvoor richtten de drie on-
dernemers een nieuw bedrijf op,
ADS Holland. ADS staat voor Auto
Diagnose Systemen.
Wat heeft ADS Holland in de aan-
bieding? De Jong vertelt: “We zijn
begonnen met de apparaten van
KingTec, de KT300 en KT600-scan-

ners en de PC3000-interface. Makke-
lijk te bedienen apparaten, touch-
screen en compleet met diagnose-
adapters voor 16 verschillende mer-
ken”.
De Jong maakte onlangs indruk
met zo’n KT-apparaat: “Bij het Peu-
geot Diag 2000-systeem moet je al-
tijd eerst een chassisnummer in-
voeren. Bij de KT hoeft dat niet, die
herkent zelf binnen 10 seconden
auto- en motortype. Toen ik dat liet
zien aan een Peugeot-dealer stond
hij perplex. Zulke handigheidjes
sparen kostbare werkplaatstijd”.

Kink in de kabel
Maar de KT-apparatuur heeft ook
een belangrijk nadeel: “KT is niet
helemaal dekkend. Opel en Merce-
des ontbreken”.
Ai vervelend. Wat moet een univer-
seel autobedrijf met een diagnose-
tester die niet thuis geeft als er een
Opel of Mercedes in de werkplaats
staat? “Weinig”, weet ook De Jong.
Dus gaat ADS Holland pas echt met
KT aan de weg timmeren als de ap-
paratuur ook deze merken aankan.
Hoe lang dat nog duurt? “Het zag
er aanvankelijk goed uit, maar op
11 maart is er een kink in de kabel
gekomen. Toen heeft Bosch KingTec
overgenomen. Begrijpelijk, Bosch
wil graag meedoen op de snelgroei-
ende Chinese markt. Tot nu toe is

“Let op wat je koopt”, waarschuwt
Eddy de Jong namens ADS Holland.
Als je de merkstekkers er los bij
moet kopen, kun je moeilijk tegen je
klant zeggen: ‘Nee, uw auto kan ik
niet aan, daar heb ik geen stekker
voor’”.

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



Bosch slecht in Aziatische merken.
Dus verwacht ik dat de KT-ontwik-
kelingscapaciteit nu eerst wordt in-
gezet om de Bosch-apparatuur
Azië-compatibel te maken. Pas
daarna komt er misschien tijd om
de KT-apparaten geschikt te maken
voor Opel en Mercedes.”

Eindeloze dekking
Gelukkig heeft ADS Holland meer
ijzers in het vuur: “We hebben de
JBT-scanner. Die heeft een referen-
tielijst naast de actuele data. Zodra
er een afwijking is, wordt de actu-
ele waarde in rood aangegeven. Bo-
vendien kun je zelf meetwaarden
van auto’s opslaan, die als referen-
tiewaarden kunnen dienen. Zo kun
je een hele databank aanmaken
van alle merken en types die in je
werkplaats komen”.
Nog enthousiaster is De Jong over
de Autoboss Star: “Dat is het beste
diagnoseapparaat dat wij hebben.
Autobedrijf Saak & Vorenholt
werkt nu een jaar met het appa-
raat. Iedere auto hangen ze er aan,
en de resultaten zijn geweldig”.
De Jong betoogt dat het apparaat
niet onderdoet voor diagnoseappa-
raten van de gevestigde merken:
“Niet qua functionaliteit en zeker
niet qua dekking, de Autoboss
heeft dealerdekking voor de VAG-
merken en voor BMW en Merce-
des”. Vervolgens begint De Jong
aan een eindeloze lijst van typen
en modellen die het apparaat aan-
kan: “Eerst de Amerikaanse mer-
ken, Chrysler. De Autoboss kan alle
modules aan, behalve die van de
Sebring Coupé van 2001 tot 2005,
de Crossfire van april 2004 tot
2005, de…”

En zo komen ook de Europese mer-
ken aan de beurt: “…van de Multi-
pla tot 2004 en ook van het nieuwe
model leest de Autoboss het motor-
management, de ABS, airbag, im-
mobilizer, audio, chassis, remote
control, key matching…”
“Reuze interessant allemaal”, vindt
een Drents ATC-lid, “maar ik wil
graag zien hoe het werkt.”
Gelukkig kan dat, zij het dat we
niet de Autoboss in actie zien: “Ik
kan hier in de zaal geen auto bin-
nen zetten. Daarom heb ik buiten
een VW Caddy staan. Via bluetooth
sluit ik die auto aan op onze
nieuwe diagnose-interface, de Car-
brain. Ideaal voor een garagebedrijf
met weinig ruimte, je laat de auto
gewoon buiten staan en je gaat bin-
nen op kantoor achter je laptop
diagnosticeren”.

Live in actie
Die bluetooth-functionaliteit zien
de Drentse ATC-leden wel zitten,
maar voor de rest valt de Carbrain
tegen. Om de diagnose een beetje
spannend te maken heeft De Jong
de Caddy gesaboteerd. De Carbrain
komt prompt met drie foutcodes:
‘01265 EGR Valve N18 Open short
circuit to earth’, ‘00282 Throttle
valve position…’ en ‘00527 Intake
mapifold temp sensor G72.’ “Deze
tester werkt in het Engels, is dat
een bezwaar?”, vraagt De Jong aan
de zaal. Niet echt zo lijkt het, al-
hoewel: “Engels? ‘Intake mapifold’,
is dat Engels?”
De Jong sluit de losgetrokken
Caddy-kabels weer aan en start de
motor. Op het scherm verschijnt
een reeks live-data. Cijfers met een
eenheid erachter, dat doet de Car-

brain prima. Wel vervelend dat er
niet bijstaat wat die waarden voor-
stellen. Bij ‘900 t/min’ kunnen we
ons nog wel wat voorstellen. Maar
wat betekent die ‘1,44 V’? “Dat is de
output van de luchtmassameter”,
vermoedt een ATC-lid. Zou kunnen,
maar hoe De Jong ook probeert, de
Carbrain kan het niet bevestigen.
Zo kan de Carbrain, ondanks zijn
bluetooth-faciliteit, de Drentse
ATC-ers niet overtuigen. Dat hoeft
ook niet, vindt De Jong: “De Car-
brain is nog maar in de testfase.
Wij gaan dat apparaat niet daad-
werkelijk importeren voor het hele-
maal in orde is. De Autoboss Star is
al wel zover, daar staan we voor
100% achter.” Op verzoek geeft De
Jong de prijs van de Autoboss: 
“  € 3.995,-”. Als de zaal die prijs gaat
vergelijken met die van andere ap-
paraten, grijpt De Jong in: “Let op
wat je koopt. Hier zitten alle merk-
diagnosestekkers bij. Bij de concur-
rentie moet je die vaak los bijkopen.
Bovendien is deze prijs inclusief
alle updates voor de eerste drie
jaar. Daarna betaal je € 300,- per
jaar”.
Dat klinkt goed. Toch blijven er 
vragen: “Hoe diep kun je gaan met
de Autoboss?” En: “Ik had het appa-
raat graag live in actie gezien”.
Dat kan: “Iedere laatste zaterdag
van de maand kunt u zelf met de
Autoboss aan de slag bij Autobe-
drijf Saak & Vorenholt in Ooster-
hesselen. Bel even vooraf en neem
een lastige auto mee om het de 
Autoboss echt moeilijk te maken.
Wedden dat hij overtuigt? �

Erwin den Hoed

Touchscreen, pennetje, de Autoboss
Star ziet er prima uit. Maar om ze te
overtuigen willen de Drentse ATC-ers
het apparaat graag echt in actie zien.
Dat kan, iedere laatste zaterdag van
de maand bij Autobedrijf Saak & Vo-
renholt. Wel vooraf even bellen.

De VW Caddy buiten, uitlezen op de laptop binnen dankzij bluetooth-commu-
nicatie.
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