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“Wel een hele rare storing die ik
afgelopen maand meemaakte.
Een Hyundai Terracan leidde bij
tijd en wijle een compleet eigen
leven. De auto startte spontaan,
de lampen gingen vanzelf aan, en
het alarm ging af zonder reden.
Er gebeurde van alles, zonder dat
er iemand bij in de buurt was.
Maar laat ik beginnen bij het
begin. Een klant, woonachtig in
het Gelderse Varsseveld, kijkt 
‘s ochtends uit zijn raam en mist
zijn auto, een Hyundai Terracan.
Hij wist zeker dat hij hem de vo-
rige avond voor het huis had ge-
parkeerd. Hij belde de politie en
deze arriveerde een half uur later
om zijn verhaal op te nemen over
de diefstal van de Terracan. Hé,
zeiden de dienders, zo’n auto
staat 200 meter verderop in de
straat een beetje raar gepar-
keerd. De eigenaar ging er met-
een op af, en ja hoor het was zijn
auto! Wat was er aan de hand.
Hij had de auto in de versnelling
laten staan toen hij hem parkeer-
de en waarschijnlijk is ‘s nachts
spontaan de startmotor gaan
draaien.”

� Problemen door vocht
“De eigenaar was via ACtronics
bij mij terecht gekomen. Een las-
tige storing, want je moet het
complete elektrische schema van
de auto nalopen. Bij een plaatse-
lijke merkdealer mocht ik in het
werkplaatshandboek kijken en
ben eerst maar eens de elektri-
sche infrastructuur gaan nalopen.
De klant had mij ook nog verteld
dat de auto wel vaker vreemd
deed, de lichten gingen spontaan

aan of het alarm ging zo maar af.
Hij vertelde er bij dat dit meestal
onder vochtige omstandigheden
gebeurde. In het schema zag ik
een multistekker bij de A-stijl, die
motorcompartiment en dash-
board met elkaar verbindt. Daar
moest ik het zoeken. Wat bleek,
er lekte iets water door de carros-
serie en dat druppelde in de stek-
ker. Nu is bij deze auto bijna alles
relaisgestuurd, dus je hebt maar
een klein stroompje nodig om
iets in werking te zetten. Ik heb
de stekker weer corrosievrij ge-
maakt, de carrosserienaden
schoongemaakt en afgekit. Toen
waren de problemen over.”

�Doorgerotte draad
Nog zo’n geval waar de oorzaak
eigenlijk heel simpel is, maar
waar je uren lang naar zoekt

omdat je eigenlijk niet verwacht
dat zoiets kan gebeuren bij een
relatief jonge auto. “Een klant
belde mij dat zijn Peugeot 206
kuren vertoonde. De auto ha-
perde af en toe, sloeg af na het
wegrijden en startte daarna weer
gewoon. Tot het moment dat hij
er helemaal mee ophield.
Deze auto’s zijn uitgerust met

een Sagem 2000 motormanage-
ment en dat staat niet bepaald
bekend als toegankelijk. Ik heb
de auto uitgelezen, maar er
waren geen storingen opgesla-
gen. Wel hoorde ik af en toe het
relais van de brandstofpomp klik-
ken. Ik heb vervolgens gezocht
naar het schema van dit systeem,
en vond het goed gedocumen-
teerd bij Bosch met de precieze
stekkerbezettingen en functies.
Tijdens het meten constateerde
ik dat de motorregeleenheid net-
jes werd aangestuurd, maar dat
het contact in de stekker van de
centrale regeleenheid was onder-
broken. Ik heb vervolgens met
een externe draad een verbin-
ding gemaakt, en toen liep de
motor weer. Er moest dus ergens
in de originele kabelboom een
breuk zitten. Door vervolgens
systematisch de draad af te me-
ten kon ik vrij nauwkeurig bepa-
len waar het moest zijn en ja wel
hoor, het draadje was compleet
doorgerot. Het heeft me wel de
nodige zoektijd gekost, terwijl de
reparatie op zich weinig voor-
stelde.
Het frappante is dat ik een week
later precies hetzelfde geval bij
een zelfde auto kreeg voorge-
schoteld. Toen was ik zo klaar.
Hoe is het mogelijk dat een origi-
neel draadje zo maar doorrot!” �

Diagnosetips
van Bram
Veel van Brams werk heeft te maken met het elektrische systeem van
de moderne auto. Veel draadjes, contacten en ‘mysterieuze’ regelsys-
temen die van elkaar afhankelijk zijn. Maar één schakel in de keten
hoeft het af te laten weten, en het is helemaal mis. Dan komt het aan
op inzicht en helder denken. Niet elke monteur is daar sterk in. Ge-
lukkig brengt de telefoon redding. Bram, kom je helpen?

De zoektijd staat niet in verhouding met de reparatie in het geval van de Peu-
geot 206. Als je dan een week later precies zo’n zelfde storing tegenkomt win
je een deel van die tijd terug.

Het water druppelde in de multistek-
ker van de Terracan waardoor de
elektronica flink van slag raakte.
Stekker schoonmaken, carrosseriena-
den afkitten en opgelost!
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