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In de mei-editie van AMT trof u
een reportage aan van Bram van
Stijn Autoservice. Jarenlang
runde hij een eigen werkplaats,
nu opereert hij vooral als mobiele
troubleshooter. Hij biedt garage-
houders in Arnhem en omgeving
de helpende hand bij probleem-
auto’s. Vaak betreft het storingen
waar Jan en Alleman al zonder
veel succes naar gekeken heeft.
Bram stelt diagnose op locatie.
Zijn bestelbus zit boordevol
(meet) gereedschap om doeltref-
fend een storingsanalyse te kun-
nen maken en vervolgens het
probleem te verhelpen. AMT gaat
regelmatig verslag doen van zijn
leerzame ervaringen. Ditmaal
drie uitdagingen met goed resul-
taat.

� Tandje ernaast
Een Volkswagen Sharan met benzi-
nemotor startte heel slecht. Inci-
denteel wilde de motor wel aan-
slaan, maar alleen als het starttoe-
rental voldoende hoog was. Voor
Bram was dat gegeven eigenlijk al
genoeg om een diagnose te stellen.
“Deze motor is namelijk uitgerust
met een Hall-gever op de ontsteking
en een krukassensor. Mijn diagnose
was dat de Hall-gever waarschijnlijk
kapot zou zijn. Een meting beves-

tigde dat. Tijdens het starten wordt
namelijk sequentieel ingespoten
en moet de regelunit de positie van
de nokkenas en de krukas weten.
Komt het toerental boven een be-
paalde waarde, dan wordt er paral-
lel ingespoten. Wat gebeurde er: de
monteur startte, er was geen sig-
naal van de Hall-gever en dus geen
reactie. Zodra het starttoerental
even boven een bepaalde waarde
kwam en er parallel werd ingespo-
ten sloeg de motor wél aan. De
Hall-gever is eigenlijk alleen maar
in de beginfase nodig. Conclusie:
nieuwe Hall-gever monteren. Dat
zou de klant zelf doen. Ik heb hem
nog wel gewaarschuwd goed op de
timing te letten. Je moet namelijk
de complete ontstekingsunit ver-
vangen en die zakt conisch in de
behuizing, waardoor de rotor snel
verdraait. Je raadt het waarschijn-
lijk al, na montage liep de motor
voor geen meter, de regelunit gaf
incidenteel de foutcode: ‘phasever-
schil’. Mijn conclusie was dat de ti-
ming er een tandje naast zat. De
basisafstelling van de ontsteking
moest dus op tijd worden gezet, of
anders: het signaal van de Hall-
gever moest worden gesynchroni-
seerd met dat van de krukassensor.
Ik heb de signalen van beide op de
scoop vergeleken met de voorbeeld-
signalen van GMTO en zo de basis-
afstelling weer ingesteld. Daarna
liep de motor weer als een zonne-
tje.” �

�Oppassen met 
‘ervaring’
Nog zo’n mooi voor-
beeld waar de oorzaak
eigenlijk heel simpel
is, maar de klant van-
wege zijn voorkennis
helemaal fout han-
delde. Het gaat om een
BMW 530 die soms
slecht startte. De
klant, een autohande-
laar, wist uit ervaring
dat dit bij BMW-diesels
wel vaker voorkwam
en heeft volgens de
‘procedure’ gehandeld. Als eerste
monteerde hij een nieuwe accu.
Dat baatte niet. Vervolgens werden
de gloeispiralen vervangen en als
laatste de brandstofopvoerpomp.
Een kleine duizend euro verder
werd Bram geconsulteerd.
Nu is de aanpak van de handelaar
niet zo vreemd, bij veel oude BMW-
diesels los je met die procedure het
probleem meestal op. Maar, dan
praat je over de 525 tds en dat is
een compleet andere motor dan de
530. Die laatste betreft namelijk
een common rail-diesel. Een kapot-
te gloeikaars zou bij redelijke bui-
tentemperaturen niet voor dergelij-
ke klachten zorgen. Bram nam de
KTS-diagnosetester ter hand om het
geheugen uit te lezen, met als resul-
taat: een kapotte nokkenassensor. �

�Kapotte opvoerpomp
Het bovenstaande illustreert dat
het oplossen van ieder probleem
begint met het stellen van een
goede diagnose. Praktijkervaring
met soortgelijke problemen kan
helpen om je op een bepaald spoor
te zetten, maar controleer vóór de

daadwerkelijke reparatie of je juist
zit en ga niet zomaar onderdelen
vervangen.
Zo zijn de meeste diesels voorzien
van een common rail-inspuitsys-
teem. “Bij dergelijke diesels is de
opvoerdruk van de brandstof erg
belangrijk. Start de motor slecht of
helemaal niet, dan is dat meestal
het eerste dat ik controleer. Zo
werd ik vorige maand bij een Land
Rover Freelander TD4 geroepen die
niet aansloeg. Ik heb het foutcode-
geheugen uitgelezen en dat gaf
aan: brandstofdrukregelventiel-on-
derbreking, gloei-installatie en de
voordrukbewaking te laag. Ik heb
nog aan de klant gevraagd of hij
zelf iets aan de motor had gedaan,
waarop deze ontkennend ant-
woordde. Heb het geheugen gewist
en vervolgens behoorlijk lang ge-
start om foutcodes te genereren. De
gloei-installatie en de voordrukbe-
waking kwamen weer als foutcode
terug, maar de melding brandstof-
drukregelventiel-onderbreking
bleef uit. Controle met de scoop liet
zien dat het signaal van dit onder-
deel in orde was en dat klopte ook
toen de garagehouder mij vertelde
dat hij stekkertjes had losgetrok-
ken. Kijk, zo maak je het voor ieder-
een nodeloos moeilijk en zet je
iedereen op een compleet verkeerd
spoor. Ik heb vervolgens de opvoer-
druk met mijn manometerset ge-
meten. Deze was nul en moet bij
die motor 2,5 bar zijn. Conclusie:
het opvoerpompje was kapot, in dit
geval het hevelpompje dat in de
tank is gemonteerd.” �

bramvanstijn@chello.nl

Diagnosetips
van Bram
Bram van Stijn is mobiel diagno-
sespecialist. Autobedrijven die
geen raad weten met een lastige
storing, kunnen hem te hulp roe-
pen. Met kennis van zaken, actu-
ele werkplaatsinformatie en
moderne testapparatuur brengt
hij bijna elk probleem tot een op-
lossing. AMT keek over zijn
schouder mee.

Op dit scopebeeld is te zien dat het
Hall-geversignaal (onder) van de Sha-
ran niet op tijd staat ten opzichte
van het signaal van de krukassensor.
Daardoor slaat de motor niet aan.
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