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Trucktechnicus van het Jaar sleutelt aan militair materieel

Trucktechnicus van het Jaar, Martijn Pennings, jobhopte voor één dag naar een tank-

werkplaats van de Landmacht. Hij bouwt een Leopard-motor uit, herstelt ‘m, test een

ander exemplaar op de proefstand en maakt een proefrit op zoek naar een lastige

storing. Hamvraag na afloop: wil de ervaren diagnosetechnicus nog terug naar de

werkplaats van Van Hooft Bedrijfswagens in Boxtel?

Het 42e Tankbataljon rolt van de ene oefening
in de andere. Eerst manoeuvre-exercities met
veel tankbewegingen in het slopende diamant-
zand van Oberlausitz, toen een schietserie in
Bergen Hohne, nu anderhalve week herstel en
volgende week alweer op oefening in de buurt
van Magdeburg. Natuurlijk is al die inzet lood-
zwaar voor de tanks en andere voertuigen van
het bataljon. Maar gelukkig gaat het herstelpe-
loton van het tankbataljon altijd mee op oefe-
ning.
Daar sleutelen de voertuigtechnici van het pe-
loton onder primitieve omstandigheden aan de
voertuigen. Een grote betonplaat doet dienst
als werkplaats en alle gereedschap en reserve-
delen gaan mee in de eigen servicetrucks.
Geen wonder dat het herstelpeloton de herstel-
tijd in de kazernewerkplaats goed kan gebrui-
ken. Eindelijk even tijd voor defecten die niet
direct tot stilstand leiden en voor definitief
herstel van een reeks provisorische reparaties.
Maar het moet wel snel, want alleen voertui-
gen die topfit zijn kunnen straks mee naar
Magdeburg. Kortom, extra menskracht is meer
dan welkom. Zeker als die menskracht Martijn
Pennings heet en…, zich Trucktechnicus van
het Jaar mag noemen.

Aan de slag!
Appèl in de vroege ochtend. Adjudant Klaas
stelt Martijn voor aan het herstelpeloton en
wijst hem toe aan de Leopard-onderstelploeg
van Sergeant 1 Robert. Eerste actie: kledingwis-
sel. Martijn is vandaag militair monteur dus hij
ruilt zijn blauwe Van Hooft-overall in voor
Landmacht-groen. Daarna, aan de slag!
“We hebben een Leopard 2A6-tank binnen met
olielekkage”, zegt ploegcommandant Robert.
Om Martijn een idee te geven somt hij kort de

belangrijkste motordata op: “1500 pk, 48 liter
V12, centrale verstuiver en vier kleppen per ci-
linder, bediend door één nokkenas per bank.
De motor is gevuld met 110 liter motorolie en
180 liter koelvloeistof. In de transmissie zit ook
nog eens 110 liter olie. Dus van een beetje
vloeistof onderin de kuip kijken we niet op.
Maar bij deze kwam er zoveel uit de inspectie-
luiken, dat we hem zo niet op oefening kunnen
sturen. Wil jij samen met Korporaal 1 Chris die
lekkage verhelpen?”
Chris staat al bovenop de Leopard: “Onder dat
luikje zit een hydraulische leiding en de fire
wire van de brandblusinstallatie. Die moeten
allebei los voor we de bouten van het motordek
losdraaien”.
Het voertuig is groter, hoger en nog robuuster
dan de bedrijfsauto’s die Martijn gewend is.
‘Midden verbinding nog op moment zetten’,
staat met krijt op het groen van de body ge-

Groen voor één dag
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Uit, die blauwe overall! Trucktechnicus van het 
Jaar Martijn Pennings, sleutelt voor één dag in 
het groen.

De motor-transmissieunit van een Leopard 2-tank
weegt 6 ton. Uitbouwen kan binnen een half uur.
Het motordek is er af en Chris en Martijn maken
de snelkoppelingen los.
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kalkt. “Dat zouden wij op de band zetten”, zegt
Martijn. Maar hij past zich snel aan. Chris en
hij bouwen voortvarend een triangel op het
motordek. Daarmee takelen ze de loodzware
pantserplaat, die de motorunit afdekt, van het
voertuig. “Op oefening takelen we met de
kraan van onze ‘Buffel’ bergingstank. Hier in
de werkplaats gebruiken we de bovenloop-
kraan”, vertelt Chris.”

Motor uitbouwen in een half uur
Motor en transmissie in zo’n Leopard zijn
rondom goed beschermd door zwaar en dik
pantserstaal. Dus nu de ‘motorkap’ op de werk-
plaatsvloer ligt, is de motor nog steeds nauwe-
lijks zichtbaar. Voor de zoektocht naar de
lekkage moet de motorunit er uit. Geen punt,
een ervaren ploeg kan dat binnen het half uur.
Chris en Martijn doen er langer over. Een van
de snelkoppelingen tussen motor en voertuig
toont zich onwillig en maakt bij Martijn zelfs
een blessurebehandeling nodig. Ook Chris
krijgt de snelkoppeling niet los. Wat nu? “Als
het vast zit, kiezen wij vaak voor de brander, Schuifmoffen en de bodybouten los. Takelen maar!

Lekkage op de voorste cilinder van de rechterbank.
Klepdeksel los. Dat heeft de Trucktechnicus van het Jaar vaker
gedaan.

Collega’s onder elkaar: “Kijk daar
lekt ie op”.

Behalve olie zit er ook roet op de buitenkant van
de motor. Dus lostikken die borgplaatjes van het
hitteschild.

Boosdoener nummer 2, een uitlaatspruitstukpak-
king. In het spruitstuk zelf zit olie uit het kleppen-
deksel.

Oude boutjes in ‘de bak’. De nieuwe moeten vast
met... 33 Nm.
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maar dit is aluminium”, beseft Martijn. Dus be-
sluiten beide technici een slangklem los te
maken en nog meer vloeistof in de kuip te
morsen.
De motorunit is met vier bouten aan de body
bevestigd: “550 Nm dus we gebruiken de lucht-
sleutel”, zegt Chris. Als ook de schuifmoffen
tussen transmissie en aandrijfwielen gelost
zijn, kan het hijsjuk er op en kiest de zes ton

nieuwe pakking wil monteren, grijpt Chris in:
“Die koperen bouten mogen we niet meer ge-
bruiken. Daar moeten we nieuwe voor halen.”

Motor op de proefstand
Als alles weer netjes in elkaar zit, staat ploeg-
commandant Robert klaar met de volgende
werkorder: “Dit is onze reserve-aandrijfunit.
Tijdens de laatste oefeningen, heeft hij een de-
fecte unit vervangen. Voor hij weer mee kan op
oefening, wil ik zeker weten dat hij goed is.
Testen dus. De motorproefstand huist in een
apart gebouwtje op 100 meter van de werk-
plaats. Chris rijdt de aandrijfunit er heen op

Sommige storingen vind je alleen tijdens een proefrit. Een Leopard 2-onderstelmonteur sleutelt niet alleen aan zo’n 60-tonner, hij kan er ook op rijden.

Wauw, storing-
zoeken is gaaf!

zware, motor-transmissieunit het luchtruim.
“Langer dan een half uur, maar prima gedaan”,
vindt Chris. Voor Martijn is dit een heel nieuwe
ervaring: “Een motor uitbouwen in een uur.
Wij rekenen er met twee man een dag voor”.
Nog voor de unit op bokken staat, zien beide
collega’s-voor-één-dag de oorzaak van de olie-
lekkage. De kleppendekselpakking van de voor-
ste cilinder van de rechterbank lekt: “We
vervangen ze niet bij het kleppenstellen”, zegt
Chris. “Ik denk dat deze deels weggesleten is.”
Hij heeft gelijk, in vergelijking met een nieuwe
is deze pakking op een paar plaatsen akelig
dun geworden. “Dichtschroeven en terug er
in?”, vraagt Chris? Martijn denkt van niet. Hij
ziet behalve olie ook roet op de buitenkant van
de motor: “Het uitlaatspruitstuk lekt”.
Het spruitstuk zit verborgen onder hitteschil-
den, voor iedere cilinder één. Als de eerste
twee los zijn, wordt het uitlaatspruitstuk zicht-
baar. Met zijn losse delen, verbonden door har-
monicastukken, ziet dat er anders uit dan
Martijn gewend is. Eenmaal los, blijkt er vocht
in het eerste deel te zitten. “Olie”, weet Chris.
“De spruitstukpakking is zo slecht dat de lek-
kende olie uit het klepdeksel hier in komt”.
Als Martijn het gereinigde spruitstuk met een

Verplaats 
je  carrière
Heb je al ervaring in een auto- of truck-
bedrijf en wil je weten wat de Landmacht
voor jouw loopbaan kan betekenen? 
Kijk snel op: www.verplaatsjecarriere.nl.
Heb je nog weinig of geen ervaring? 
Geen punt, de Landmacht zoekt ook 
aankomend (bedrijfs)autotechnici. 
Meer weten? Je vindt alle info op
www.werkenbijdelandmacht.nl.
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een karretje achter een groene tractor. De unit
aansluiten gaat net als in het voertuig. Eerst de
snelkoppelingen voor diesel, koelvloeistof en
elektronica en dan het opzetstuk voor de me-
chanische bediening van gas, remmen en
stuur.
Om de motor snel op temperatuur te laten
komen, legt Chris afdekplaten bovenop de
twee enorme koelventilatoren in de ronde ra-
diateurs. “Op oefening gebruiken we een kabel-
set tussen voertuig en uitgebouwde unit.
Dankzij die ‘navelstreng’ kunnen we ook dan
aandrijfunits buiten het voertuig testen.”
Als de motor eenmaal loopt, helpt Robert een
handje in de controlekamer, terwijl Martijn en
Chris de motor van dichtbij inspecteren. De
motor doorloopt een compleet testprogramma.
Werkt het reed-contact, dat een klep moet slui-
ten als de koelvloeistofstroom wegvalt? Is de
drukval over het luchtfilter niet te groot?
Werkt de carterventilatie? Werkt de noodscha-
keling van de transmissie? En doen de koelven-
tilatoren wat ze moeten doen? Die laatste test
is indrukwekkend. Zodra de koelwatertempe-

ratuur de 98°C bereikt, moeten de ventilatoren
naar hun hoogste stand schakelen. Op dat mo-
ment slokken ze samen meer dan 200 pk op.
En dat is zichtbaar. Ze blazen in één klap, met
een onvoorstelbaar geweld de cirkelvormige ra-
diatoren schoon. Ineens is de testruimte warm,
klam en erg stoffig.
Een vermogenstest is ook standaard. De trans-
missie gaat op de rem in de 3e versnelling.
Onder die omstandigheid moet de motor bin-
nen 10 seconden de 1900 t/min bereiken. Geen
punt voor deze unit. Wel een ideale manier om
heel veel dieselolie om te zetten in warmte en
geluid.
De aandrijfunit slaagt voor alle tests, behalve
voor de visuele inspectie. Tijdens de tests was al
zichtbaar dat er ergens rook uit de unit kwam.
Martijn en Chris hebben de precieze locatie van
het lek kunnen vaststellen: “Een compensatie-
stuk net voor de turbo laat uitlaatgas door”.

Proefrit in een Leopard
Terwijl Chris de motorunit terugsleept naar de
werkplaats voor reparatie, heeft Robert de diag-

nosecapaciteiten van Martijn nodig voor een
andere klus. Het foutcontrolesysteem van een
Leopard 2 bergingstank geeft aan dat de koel-
ventilatoren niet doen wat ze moeten doen.
Korporaal 1 Bas heeft een break-out box aange-
sloten, maar meet niets ongewoons. Een proef-
rit in het zand moet de storing aan het licht
brengen. Terwijl Bas stuurt, kan Martijn mooi
meten. Dat laatste valt nog niet mee als je han-
den en voeten nodig hebt om overeind te blij-
ven. Toch komen beide voertuigtechnici met
een resultaat terug uit het zand: “Gammele
stekker”.

Mikpunt is trefpunt
De Leopard 2 tank is een ingewikkeld voertuig,
toch is Martijn er in recordtijd al het nodige
over te weten gekomen. “Niet genoeg”, vindt
hijzelf. “Ik weet nog niets over de toren.”
Even later staat hij aan de andere kant van de
werkplaats met schietsysteemtechnicus Ronald
te praten. “Zo’n Leopard 2 heeft maar één doel,
raak schieten. En dat doet het systeem. Be-
weegt het doel? Rijd je zelf? Maakt niet uit.

Op naar de testbank!

De kar met aandrijfunit precies over
de lijntjes binnenrijden.

De snelkoppelingen en mechanische 
bediening aansluiten als in het voertuig.

Testen maar. Komt de motor aan zijn vermogen? En spectaculair-
der: Draaien de koelventilatoren echt op ‘standje 200 pk’ als de
motortemperatuur daarom vraagt?

Starten, schakelen, remmen en gas
geven kan vanuit de controlekamer. Maar een lek vind je alleen in de motorruimte zelf.
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het alleen nog zaak om het goede mikpunt te
kiezen: “Klopt, daarom heeft de schutter een
warmtebeeldcamera en kan de commandant
onafhankelijk van de schutter ook 360° in het
rond kijken. Ziet hij een doel dat gevaarlijker is
dan dat waarop de schutter richt, dan draait
hij de koepel met één druk op de knop exact in
de richting van het nieuwe doel”.
Toegegeven, indrukwekkend. Maar de eerste
Leopard 2 dateert al van 1982. Zijn deze syste-
men niet inmiddels een beetje verouderd? Ro-
nald moet lachen: “Fabrikanten van militaire
voertuigen komen niet ieder jaar met een
nieuw model. Maar er zijn wel steeds nieuwe
updates van de systemen aan boord. De nieuw-
ste versie van de Leopard, de 2A6, is helemaal
bij de tijd”. ●

Erwin den Hoed
Foto’s: Jan Lieftink

Trucktechnicus van het Jaar, Mar-
tijn Pennings, is 32 jaar. Zijn CV is
indrukwekkend. Hij begon zijn
werkzame leven bij de toenma-
lige vestiging van Volvo Truck-
dealer BAS in Heesch en stapte
over naar DAF-, Iveco- en Fiat-
dealer Van Hooft met vestigingen
in Den Bosch, Boxtel en Veghel. 
Martijn is eerste bedrijfsautotech-
nicus, diagnosetechnicus, keur-
meester APK 1 en 2 en hij is leer-
meester met een diploma van de
Pedagogisch Technische Hoge-
school op zak. Zou Martijn, als hij
wil, ook langer dan een dag bij
de Landmacht mogen blijven?
“Heel zeker”, zegt adjudant Klaas
van het herstelpeloton in Havelte.
“Veel mensen denken dat wij al-
leen werven onder schoolverla-
ters. Maar we hebben ook graag
mensen met ervaring. Die kunnen
meteen op een hoger niveau in-
stromen.”

Spannend werk

Trucktechnicus van het Jaar Martijn
Pennings in het blauw. Hoe ziet een
groene toekomst er voor hem uit?

Van burger naar militair
Stel, Martijn maakt de overstap.
Hoe zou dat gaan? De adjudant
geeft uitleg: “Iemand met Mar-
tijn’s ervaring gaat rechtstreeks
naar de Koninklijke Militaire
School in Weert. Daar leert hij de
basis militaire vaardigheden en
hij leert er leidinggeven. Die mili-
taire basis heb je nodig omdat je
bij de Landmacht behalve techni-
cus ook militair bent. Het leiding-
geven is van belang omdat
Martijn, met zijn ervaring, met-
een als onderofficier aan de slag
gaat. Net als Sergeant 1 Robert
kan hij leiding geven aan een
herstelploeg. Zou dat een herstel-
ploeg van rupsvoertuigen zijn,
dan krijgt hij een vaktechnische
opleiding voor het rupsdeel.
Komt hij in de wielvoertuigen,
dan is hij een van de meer erva-
ren mensen op de werkvloer en
kan hij toe met een verkorte vak-

technische opleiding om onze
wielvoertuigen te leren kennen”.

Sleutelen bij nacht en ontij
Klinkt goed! “Maar”, waar-
schuwt de adjudant, “we blijven
niet alleen op de kazerne. We
gaan ook op oefening. Dan heb-
ben we geen verplichte koffie-
pauzes en dan gaan we niet om 

5 uur naar huis. Nee, dan is het
soms nachten achter elkaar door-
trekken en zorgen dat je overdag
een beetje aan je slaap komt. Dat
is geweldig voor je werk, maar je
sociale leven moet het wel kun-
nen hebben”.
Zo’n oefening in Duitsland, met
sleutelen bij nacht en ontij onder
primitieve omstandigheden, dat
ziet Martijn wel zitten. Maar een
uitzending van vier maanden?
Martijn heeft wel een jongetje
van net een jaar...
Er is nog een persoonlijke over-
weging die Martijn weerhoudt
van een overstap: “Van Hooft
heeft drie werkplaatsen. Alledrie
de werkplaatschefs gaan in de
komende drie tot vijf jaar met
pensioen. Dus er zijn jongens
nodig, die dat werk gaan overne-
men”. Het is duidelijk. Martijn’s
werk blijft spannend, zelfs zon-
der de Landmacht. ●

De toren met de zichtapparatuur en het wapen is
het terrein van de schietsysteemtechnicus (SST-er).
Maar techniek is techniek en de Trucktechnicus van
het Jaar wil er alles over weten.

Mikpunt is trefpunt in 99,9% van de gevallen.”
Hoe doet die Leopard dat? “Het schietsysteem
in de toren meet allerlei invloeden die de rich-
ting van de munitie beïnvloeden. Op basis daar-
van berekent de computer een ‘opzet’ en een
‘voorhoudshoek’. Dus hoeveel moet de schiet-
buis hoger gericht worden dan het mikpunt en
hoeveel verder naar links of naar rechts.”
Ronald noemt een voorbeeld van zo’n omstan-
digheid die de richting beïnvloedt: “De granaat
verlaat de schietbuis met een snelheid van 1750
meter per seconde. Je kunt je dus wel voorstel-
len dat de schietbuis opwarmt na een paar
schoten. Daardoor gaat de buis een minimale
fractie doorhangen. Die doorhang wordt geme-
ten en het systeem corrigeert ervoor”.
Ander probleem: “Stel de buis warmt op en er
staat een koude zijwind. Dan zou de buis een
fractie krom kunnen trekken naar die kant.
Een extra metalen schil om de buis zorgt voor
een regelmatige verdeling van de warmte om
dat te voorkomen”.
Goed, als mikpunt gelijk is aan trefpunt, dan is
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Werken aan een Leopard 2, PZH2000, Fen-
nek of CV90 blijft intrigeren. Kijk voor een
compleet dossier met video’s en reportages
op www.AMT.nl/landmacht.
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