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REPORTAGE
Autotechnicus van het Jaar 2008

Vijf toppers door naar de finale

Zaterdag 19 april. De tien beste autotechnici van Nederland werken zich in het zweet.

Innovam schotelt ze een reeks pittige opdrachten en lastige storingen voor. Alleen de

vijf allerbeste zien we straks terug in de grote finale op 30 mei. Wie dat zijn ...?

Wil je de distributieriem van deze Audi V6 en
de pompverstuivers van deze VW-diesel vervan-
gen? Waarom loopt deze Fiat zo slecht statio-
nair? Hoe staat het met de wieluitlijning van
deze Mitsubishi? Hoe met de slijtage aan zui-
gers, cilinders en krukaslagers in deze motor en
hoe met de timing van de brandstofpomp in
deze Nissan? Kun je dat echt allemaal aan één
persoon vragen? Wel als die persoon in de race
is voor de titel Autotechnicus van het Jaar 2008.
En sterker, wedstrijdleider Jan Meershoek ver-
wacht ook nog eens razendsnel antwoorden: 
“Je krijgt vijf opdrachten van een half uur en
één van twee-en-een-half uur”.
De lange twee-en-een-half-uursopdracht lijkt op

wat kandidaten voor het examen diagnosetech-
nicus voorgeschoteld krijgen. En net als die kan-
didaten plakken ook de Autotechnicus van het
Jaar-halvefinalisten er een half uur extra achter-
aan voor de tien vragen van de Elektronica Prak-
tijk Diagnose 3-toets (EPD3). Natuurlijk doet ook
die test een beroep op de kennis en kunde van de
tien deelnemers, maar het zijn toch de praktijk-
opdrachten die deze competitie tot een boeiend
kijkspel maken. Gebruiken de deelnemers de be-
oordelaar als klant? Halen ze alle informatie uit
‘m die hij prijs wil geven? Kunnen ze overweg
met een voor hen onbekend diagnose-apparaat?
Welke stappen zetten ze na het uitlezen van een
foutcode? En trekken ze de juiste conclusies?

Praktische workshop
Natuurlijk, goed diagnosestellen leer je door het
gewoon te doen. Maar kijken naar de toppers
kan je al een mooi zetje in de goede richting
geven. Dat maakt de praktijkronde van de Auto-
technicus van het Jaar-competitie zo interes-
sant. “Misschien zouden we bij toekomstige
Autotechnicus en Trucktechnicus van het Jaar-
wedstrijden een tribune in de werkplaats moe-
ten plaatsen”, oppert Innovam-docent en
beoordelaar Hans Coehorst. Een geweldig idee,
zeker als het publiek dan op grote schermen
mee zou kunnen kijken met de deelnemers.
Wat leest deelnemer X uit op de diagnosetester?
Hoe ziet het elektrisch schema er uit? Op welke

Storingsdiagnose
als boeiend kijkspel

Cor Bels plaatste zich
twee jaar geleden
ook al voor de halve
finale. Toen werd hij
zevende. Dat hij in-
middels nog sterker
is, bewijst hij bij zijn
twee-en-een-half-
uursopdracht. Bels
mag zich uitleven op
een Alfa 146 diesel.
Klacht: “Auto rea-
geert minder goed
op het gaspedaal”.
“Hm, een beetje
vaag”, vindt Bels.
Dus hoort hij beoor-
delaar Jan Tersteeg

uit. Tersteeg is twee-
voudig Autotechni-
cus van het Jaar. Hij
zou Bels dus gemak-
kelijk een eind op
weg kunnen helpen,
maar dat doet hij
niet. Tersteeg speelt
keurig zijn rol als
klant: “Hij trekt niet
en de topsnelheid is
lager”.
De volgende aanwij-
zing komt van de 
diagnosetester:
“LMM-signaal niet
logisch”. Bels meet
het signaal van de

luchtmassameter en
constateert dat dat
niet varieert met het
gas. “Noodloop”,

concludeert hij.
“Zo’n LMM gaat
vaak stuk. Meestal
monteer ik dan een

Cor Bels: Veel bijgeleerd andere en kijk wat
hij doet.” Maar zo
werkt het hier niet.
Een reserve-exem-
plaar is niet beschik-
baar. Dus volgt Bels
de koninklijke weg.
Hij laat de motor
lopen en controleert

de bedrading op
spanningsverlies. Dat
werkt: “Ik vind hier
een weerstand die
niet op het schema
staat”.
Oorzaak gevonden?
Waarschijnlijk wel,
maar Bels wil zeker-
heid. Hij legt een by-
pass parallel aan de
verdachte draad. De
Alfa waardeert dat.
De LMM-waarde va-
rieert weer keurig
met de hoeveelheid
lucht die de motor
aanzuigt en oud-
kampioen annex
klant Tersteeg is te-
vreden: een 8! �

Pompverstuivers ver-
vangen een makkie
voor VW-monteur Cor
Bels? Absoluut niet:
“Het is mijn merk, maar
ik heb het nog nooit
gedaan”. Toch bracht
hij het er niet slecht
vanaf. Cor Bels gaat
naar de finale.
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punten meet hij nu? En wat leest hij uit op zijn
multimeter? Na afloop zou een Innovam-docent
dan stap voor stap de juiste werkwijze en oplos-
sing kunnen tonen. Zo wordt zo’n wedstrijd me-
teen een praktische workshop diagnosestellen.
Tot het zover is, presenteren we de verrichtin-
gen van de deelnemers gewoon in AMT. Aller-
eerst de uitslag. Van de tien halve finalisten
mochten alleen de vijf allerbeste door naar de
finale op 30 mei. Hun namen en werkgevers:
1. Gijs van Dam, 

Autoservice Gijs van Dam in Bodegraven;
2. Dave Kwaaitaal, 

Autobedrijf Kwaaitaal in Geertruidenberg;
3. Frans Strous, 

Oolbekkink BMW in Hoogeveen;
4. Meindert Jan Hazenberg, 

Autobedrijf  Hazenberg in Vries;
5. Cor Bels, 

Autogroep Wittebrug in Leidschendam.

In de kaders op deze pagina’s maakt u kennis
met deze toppers en hun prestatie tijdens de
wedstrijd. Maar de tien halvefinalisten waren
niet de enige autotechnici die zich in het zweet
werkten in de Innovam-werkplaats. Een beetje
in hun schaduw, zeg maar als een soort Neder-
lands elftal onder 21, werkten de autotechnici
van de toekomst hun eigen wedstrijd af. Wie
daar won? Dat is nog even geheim. Innovam
maakt de uitslag pas na afloop van de grote fi-
nale op 30 mei bekend. Overigens kunt u daar
wél bij zijn. Een mailtje naar aanmelden@inno-
vam.nl volstaat. Tenminste, als u snel genoeg
bent. De tribune zit al bijna vol. �

Erwin den Hoed

Meindert Jan Hazen-
berg wordt steeds
vaker verbannen
naar het kantoor van

Autobedrijf/tanksta-
tion/wasstraat/ber-
ging- en pechhulp-
bedrijf Hazenberg.
Toch is hij het werk
in de werkplaats nog
niet verleerd. Hij
krijgt twee-en-een-
half uur voor het
rechterportierraam
van een Fiat Stilo.
Dat is niet meer te

bedienen vanaf het
linkerportier. Vanaf
rechts wel, ontdekt
Hazenberg al snel.
Trouwens, vanaf
links ook: “Als de
ruit boven is en je
drukt dan op om-
hoog, gaat hij om-
laag, maar niet an-
dersom”.
Goed Hazenberg
heeft de klacht in
beeld. Tijd om met
de Texa-diagnosetes-
ter het foutgeheu-
gen uit te lezen.
Resultaat: “Geen
fout”. Tja, dan zal hij
toch meer over de
ruitbediening moe-
ten weten. Hazen-
berg probeert een
elektrisch schema uit

de databank van de
Texa te halen. Dat
valt in eerste instan-
tie nog niet mee. In
eigen werkplaats is
Hazenberg een an-
dere tester gewend.
Even later heeft hij
de ruitbediening
toch gevonden.
Die loopt via de
CAN-bus. “Als de
boodschap ‘raam
open’ er over kan,
kan de boodschap
‘raam dicht’ er ook
over”, redeneert Ha-
zenberg. “En dus zit
de fout niet in de
CAN-bus.” Ook de
motortjes sluit hij uit.
Blijft over, de schake-
laarunit.
“Bij iedere schake-

Meindert Jan Hazenberg:
 Systematisch naar de oplossing

laarstand hoort een
andere weerstands-
waarde”, ziet Hazen-
berg in het schema.
Daarmee ligt Hazen-
berg’s volgende stap
voor de hand: “De
weerstandswaarden
nameten. Dat blijkt
de oplossing van de
puzzel. De weer-
standswaarden van
de schakelaar klop-
pen niet met het
schema, zodat hij
verkeerde bood-
schappen op de bus

zet. Oplossing: “Ver-
vang de schakelaar-
unit”.
Beoordelaar en fina-
list in 2006, Jan
Schouwenaar test
Hazenberg nog even
uit: “Ben je niet
bang dat je nu zo’n
unit bestelt en dat je
daarmee straks het
probleem niet op-
lost?” Maar Hazen-
berg laat zich niet
van de wijs brengen:
“Absoluut niet!” Hij
heeft gelijk, een 8! �

Schema bij de hand en
meten maar. Hazenberg
lost systematisch het
probleem van de onwil-
lige ruitbediening op.

De Texa werkt anders dan de tester thuis. Maar 
van Jan Schouwenaar hoeft Meindert Jan Hazen-
berg geen hulp te verwachten. Hij kijkt toe en 
beoordeelt.

Gijs van Dam: Knowhow
uit Bodegraven
“Om storingen aan
uw auto op te lossen,
beschikt Autoservice
Gijs van Dam natuur-
lijk over de beno-
digde knowhow”,
schrijft Gijs van Dam
op de website van
zijn eenmansbedrijf
in Bodegraven. De
Autotechnicus van
het Jaar-competitie is
voor hem dé gele-

genheid om dat
waar te maken. De
Fiat loopt te snel sta-
tionair en staat
enorm te ‘halen’. De
Texa-tester meldt
een probleem met
de ‘Motorklep’. “Wat
mag dat zijn, de mo-
torklep”, vraagt Van
Dam zich af. “Er zit-
ten zoveel kleppen
in een motor.” Hij

besluit op de meest
logische plaats door
te zoeken: de regel-
klep voor het statio-
nair toerental. Van
Dam bestudeert het
schema en conclu-
deert dat vier dra-
den de klep met de
ECU verbinden: “Die
klep bevat twee
spoeltjes. Als het ene
spoeltje wordt aan-
gestuurd gaat de
klep naar buiten, als
het andere wordt
aangestuurd gaat hij
naar binnen. Als ik
de spanning op de

Twee toppers praten 
nog even na. Links Gijs
van Dam, de beste in
deze halve finale, rechts
tweevoudig Autotech-
nicus van het Jaar, Jan
Tersteeg.

draden meet, moe-
ten er dus twee
hoog en twee laag
zijn”. Van Dam meet,
vindt drie keer laag
en trekt zijn conclu-
sie. “Een aansturing-
probleem vanuit de
ECU. Mijn advies:
vervang de ECU.” Be-
oordelaar en voor-
malig Autotechnicus
van het Jaar, Jan Ter-
steeg, beloont dat
advies met een 8.
Ook op de andere
onderdelen scoort
Van Dam voorname-
lijk achten.
Van de tekst op zijn
website is dus geen
woord gelogen. De
autoconsument in
Bodegraven kan zijn
auto met een gerust
hart bij Van Dam
achterlaten. Zeker na
30 mei, want dan
zou het wel eens
kunnen dat de Auto-
technicus van het
Jaar hem onderhan-
den neemt... �
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Frans Strous: Sleutelen 
aan BMW en andere merken
Frans Strous stond al
twee keer eerder in
de halve finale. In
2006 haalde hij zelfs
de finale. Kortom
Strous is een begena-
digd autotechnicus.
Toch kostte de twee-
en-een-half-uursop-
dracht met een
Citroën Xsara hem de
nodige hoofdbre-
kens. “De auto heeft
geen vermogen en
valt af en toe stil”,
meldt de werkplaats-
order. “Twee cilinders

doen niet mee en on-
danks de afzuiging
ruik ik benzine”, zegt
Strous. De auto heeft
per twee cilinders
één bobine en in een
van de twee circuits
zit een storing, geeft
de diagnosetester
aan. Verder heeft
Strous niet veel aan
de tester: “Er zitten
geen schema’s in, dus
moet ik op zoek in
het werkplaatshand-
boek”. Dat valt niet
mee als je in je thuis-

werkplaats de mooie
schema’s uit het 
diagnosesysteem van
BMW gewend bent:
“Bij ons heb je deel-
schema’s. Bijvoor-
beeld met alleen het
ontstekingcircuit. Dat
werkt perfect”.
Maar de Autotechni-
cus van het Jaar moet
allround zijn en het
ook met minder kun-
nen. Dus gaat Strous
aan de slag met een
beduimeld werk-
plaatshandboek. Het

verkeerde, zo blijkt
als hij het nummer
van de bobine niet
kan terugvinden. De
Xsara is een jaartje
jonger en daar hoort
een ander boek met
een ander schema bij.
Tussen de vette vin-
gers op het schema in
dit tweede boek
door, leest Strous
manmoedig de pin-
nummers af. Hij con-
stateert dat het
motormanagement
de bobine aan massa
legt zonder dat de
scope op de Fluke
een ontstekingsig-
naal toont. “Dus is de

bobine defect”, con-
stateert hij uiteinde-
lijk. Beoordelaar
Schouwenaar is te-
vreden, maar houdt
het op een 7.
Op de andere onder-
delen presteert
Strous bovengemid-
deld en stelt hij zijn
kwalificatie voor de
finale veilig. Bij het
vervangen van de dis-
tributieriem op de
Audi V6-motor is de

BMW-autotechnicus
alle tegenslag bij de
Xsara vergeten, en is
hij zelfs vol lof over
een vreemd merk:
“Je blokkeert de 
krukas met de afstel-
stift. Als het hulpge-
reedschap dan op de
nokkenastandwielen
past, staat hij goed.
Heel handig. Zo con-
troleer je de timing
zonder de klepdek-
sels los te halen”. �

Frans Strous in zijn ele-
ment. Beoordelaar Ithman
kijkt vol bewondering toe
hoe Strous razendsnel een

distributieriem vervangt.

Even wennen voor
BMW-autotechnicus

Frans Strous, maar uit-
eindelijk vindt hij toch

zijn weg in het werk-
plaatshandboek van de

Xsara.

Autobedrijf Kwaai-
taal in Geertruiden-
berg is een Bosch Car
Service-bedrijf. Dat is
te merken. Dave
Kwaaitaal kan lezen
en schrijven met de
Bosch-diagnosetester
waarmee hij een ha-
perende diesel te lijf
moet. “De raildruk-
sensor geeft een pro-
bleem weet hij al na
een paar seconden.
Daarna zoekt hij met-
een in de goede rich-
ting: “Tussen ECU en
sensor zitten drie ka-
bels. Een 5V voeding,
een referentiemassa
en een signaaldraad.
Die bekabeling ga ik
controleren.” Dat
blijkt al snel een
goede beslissing. Bij
een van de drie geeft
de ohmmeter een on-

eindige weerstand
aan: “Onderbroken”,
concludeert Kwaai-
taal. En zo heeft hij
binnen een kwartier
een gecompliceerde
twee-en-een-half-
uursopdracht vol-
tooid. “Heel goed”,
vindt beoordelaar
Jan Tersteeg. Hij
geeft Kwaaitaal een
9 voor dit onderdeel.
Niet op alle onderde-
len ging het Kwaai-
taal zo voor de wind.
Het vervangen van
twee pompverstui-
vers en het meten
van slijtage aan zui-
gers, bussen en lagers
kostte hem meer
moeite. Gelukkig
maar, dat houdt de
Autotechnicus van
het Jaar-competitie
spannend. �

Dave Kwaaitaal contro-
leert de timing van een
Nissan-brandstofpomp:
“Motor in BDP, verstui-
verleiding demonteren,
meetklokje erop, een
omwenteling verdraai-
en, terug naar het gele
merkteken en vergelij-
ken met fabrieksgege-
vens”. Allemaal correct,
maar Kwaaitaal dankt
zijn finaleplaats aan
een razendsnelle di-
agnose aan een hape-
rende Alfa Romeo.

Dave Kwaaitaal:
 Weergaloze diagnose

De toekomst
Leerlingen autotech-
niek hebben hun
eigen wedstrijd. Zij
strijden om de Auto-
technicus van de Toe-
komst-titel. De opzet
van deze competitie
voor aanstormend 
autotechnisch talent
lijkt op die van de
echte toppers. Eerst
een theoretische
voorronde, dan de
praktijk. Voor de leer-
lingen is die praktijk-
ronde ook meteen de
finale. Maar om ook
hen bij de grote 
finale op 30 mei te
betrekken, maakt 
Innovam de uitslag
pas dan bekend.
Wat voor praktijkop-
drachten kregen de
12 finalisten van de
Autotechnicus van de
Toekomst-wedstrijd
voor de kiezen? Inno-
vam’s Jan Meershoek
legt uit: “We sluiten
helemaal aan bij het
competentiegericht
leren. Daarin wordt
getoetst op vaardig-

heden en op burger-
schapsvaardighe-
den”. Meershoek legt
uit wat hij daarmee
bedoelt. “Stel op de
werkorder staat: ‘Ver-
vang de bestuurder-
stoel door een speci-
ale stoel’. Maar in de
auto zit al een speci-
ale stoel. Of er zitten
zijairbags in. Wat
doet de leerling?
Gaat hij gewoon aan
de slag of stelt hij
toch een paar aanvul-
lende vragen.”
En zo toetst de be-
oordelaar op nog
veel meer praktische
zaken om de beurt of
reparatie heen: “Kijkt
hij eerst in het maga-
zijn of er een ruiten-
wissermechaniek op

voorraad is of sloopt
hij de oude er met-
een uit? Hangt hij
een hoes over de
stoel? Hangt hij na
de beurt een kaartje
aan het stuur, en zit-
ten daar geen zwar-
te vingers op? Haalt
hij de juiste motor-
olie of remvloeistof
uit het magazijn? En
de juiste bougies en
filters? En ruimt hij
zijn spullen en het
speciaalgereedschap
weer netjes op?”
Kortom, de leerling
die zich straks Auto-
technicus van de Toe-
komst mag noemen
is een aanwinst voor
iedere werkplaats.
We zijn benieuwd
wie het wordt. �

De Autotechnicus 
van de Toekomst is 
een aanwinst voor 
iedere werkplaats. 

Bij deze wedstrijd is 
de beoordelaar geen

klant maar werk-
plaatschef.
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