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Trucktechnicus van de Toekomst voor één dag militair

Klimt de economie al uit het dal? Misschien wel. Toch liggen de leerwerkplekken in

auto- en truckwerkplaatsen nog niet voor het oprapen. Ondertussen ziet de Land-

macht leerlingen in de techniek graag komen. Trucktechnicus van de Toekomst Maikel

van Bruchem sleutelde een dag in het groen. Wil hij blijven?

Normaal gesproken begint Maikel van Bruchem
om 8 uur ’s morgens aan zijn eerste klus in de
truckwerkplaats van Mercedes-dealer Rüttchen
in Den Bosch. Vandaag niet. Vandaag trekt hij
om 8 uur ’s morgens een groene overall aan in
een Landmacht-werkplaats in ’t Harde.
“Onze klant is het 103 ISTAR Bataljon”, zegt
zijn maatje voor één dag Korporaal Martijn
Hendriks. “Zij verzamelen inlichtingen, doen
verkenningen, sporen doelen op en storen de
vijand. Daar gebruiken ze heel speciale voertui-
gen voor. Vanmiddag bekijken we zo’n voer-
tuig.”
Dat is vanmiddag. Nu lopen beide jonge auto-
technici, gewapend met een werkorder, naar

de parkeerplaats. Daar staat hun klus voor van-
daag, een Mercedes 290GD. “Jaarbeurt”, zegt
Martijn. Naast het standaard onderhoud, geen

APK. Die geldt immers niet voor militaire voer-
tuigen. Maar een heel intensieve controle van
het voertuig hoort wel bij de beurt. “De klant
wil tussentijds niet voor onaangename verras-
singen komen te staan”, licht Martijn toe.
Dat komt Maikel bekend voor. Met zijn water-
gekoelde 50 cc Honda NSR neemt hij deel aan
de brommerraces van de SOBW. Als monteur
en coureur tegelijk weet hij dat het materiaal
perfect in orde moet zijn als het er echt op aan
komt.

Alles moet werken
De controle begint al op weg naar de werk-
plaats. Martijn maakt een ommetje over de
zandheuvel om de sperwerking te controleren.
Mooi werk, dus rijdt de Mercedes nog een
rondje. Nu met Maikel achter het stuur.
“Wauw, met die sper erop wil de auto op het
verharde stuk echt alleen rechtdoor.” Kortom,

Toekomst in het groen

Trucktechnicus van de Toekomst Maikel van Bruchem
verruilt voor één dag zijn Rüttchen-overall voor het
groen van de Landmacht.

Leren gaat snel bij de Landmacht.
Ziet Trucktechnicus van de Toekomst
Maikel van Bruchem toekomst in het
groen?

Twee trucktechnici in opleiding en hun klus. Rechts
de Trucktechnicus van de Toekomst, in het midden
korporaal Martijn Hendriks, links de MB 290GD.
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met de sperwerking is niets mis.
Door naar het tweede station, de remmentest-
bank. Ook daar doet de auto het prima. Alhoe-
wel, het remkrachtverschil op de achteras is
wat groter dan normaal: 16%. “Dat moeten we
straks goed in de gaten houden”, zegt Martijn.
Dan beginnen beide autotechnici aan een grote
inspectie van alles wat boven aan het voertuig
zit. Er ontgaat Martijn niets. Natuurlijk ziet hij
dat er een barst in een richtingaanwijzer zit.
Maar ook de schade aan het schuim van een
stoelzitting valt hem op. Net als de speling op
de ruitenwisserarmpjes, het loslatende sticker-
werk op de carrosserie en de ontbrekende
schroefjes in het dashboardkastje. “De stelmo-
gelijkheid van de lampen zit erachter, dus
moet het kastje er nog wel eens uit”, verklaart
Martijn.
Maikel is zo’n gedegen inspectie op details niet
gewend: “Moet je echt zo goed controleren of
dat tafeltje achterin wel vast zit?” Maar Mar-
tijn weet wat hij doet: “Dit is de radiotafel.
Zo’n radio is kostbaar en de klant moet er op
kunnen vertrouwen. Dus mag die radio niet
door de auto vliegen omdat het tafeltje los-
raakt”.
Nog zo’n ogenschijnlijk detail: zit er een zeef
in de vulhals van de brandstoftank? “Heel be-
langrijk. Zo’n auto wordt ook gebruikt als
brandstoftap voor een aggregaatje of een an-
dere verbruiker. En dat gebeurt niet altijd on-
der de meest schone omstandigheden.”

Korporaal Martijn Hendriks is 22
jaar. Hij volgde de MTS-autotech-
niek aan de Loolaan in Apeldoorn.
Met het diploma in de hand,
zocht hij vergeefs naar geschikt
werk in de autotechniek. Geen
reden voor Martijn om bij de pak-
ken neer te zitten. Hij werkte an-
derhalf jaar met veel plezier bij
AC Restaurant Apeldoorn, tot hij
drie jaar geleden bij een banen-
winkel van de Landmacht binnen-
liep. “Jij kan de KMS (Koninklijke
Militaire School) gaan doen”,
hoorde hij daar. Martijn had an-
dere ideeën: “Onderofficier wor-
den is mooi, maar ik wilde geen
leiding geven aan mannen met
jarenlange sleutelervaring. Ik
wilde eerst zelf sleutelen”.
Geen punt. Martijn stroomde in
en volgde vier maanden lang de
militaire basisopleiding. Hij leerde
een bivak maken, schieten, EHBO,
camouflage, patrouille lopen,

Martijn Hendriks wilde niet meteen
naar de KMS: “Ik wilde geen leiding
geven aan mannen met jarenlange
sleutelervaring. Ik wilde eerst zelf
sleutelen”.

gasaanvallen overleven en tal
van andere militaire vaardighe-
den. Allemaal nodig omdat een
autotechnicus bij de Landmacht
ook een soldaat is. Als het er op
aankomt moet hij zichzelf en zijn
collega’s kunnen verdedigen.

Groen leert van blauw
Eenmaal militair, werd het tijd
om de techniek van de militaire
voertuigen onder de knie te krij-
gen. Martijn volgde de techni-
sche opleiding voor de twee ba-
sisvoertuigen van de Landmacht,
de MB 290GD en de DAF YA 4442
(Viertonner). En hij haalde de mi-
litaire rijbewijzen B en CE.
Op de kazerne in ’t Harde begon
hij in de ‘blauwe werkplaats’. Die
wordt gerund door ervaren ex-
militairen die nu als ‘burger’ ac-
tief zijn voor de Landmacht. Die
burgers in blauwe overall treden
op als leermeester voor de leer-

ling militaire monteurs.
Martijn heeft inmiddels, in de re-
cordtijd van tien maanden, zijn
BAT gehaald (BedrijfsAutoTechni-
cus). Hij is daarom overgestapt
naar de groene werkplaats. Dat
heeft consequenties. Martijn

draait nu volwaardig mee in de
urenregistratie. Overigens komen
militaire monteurs lang niet aan
het aantal uren dat autotechnici
in auto- of truckbedrijven halen.
Sporten, op oefening of een ap-
pèl, het gaat allemaal ten koste
van de sleuteluren.
Hoe nu verder? Daar heeft Mar-
tijn wel ideeën over: “Eerst EBAT
(Eerste BedrijfsAutoTechnicus),
dan nog een tijdje ervaring op-
doen en misschien doorstromen
naar een ODB-groep (Onderhoud
Diagnose Berging, de Wegen-
wacht van de Landmacht) en
mijn bergingspapieren halen.” 
En de KMS? “Wie weet...” ●

Martijn Hendriks: via de horeca naar de Landmacht

Eerst een rondje door het zand. Hoe staat het
met het sperdifferentieel?

Het remkrachtverschil achter is groter dan verwacht.

Hé, die kennen we niet bij de APK: oorlogsverlichting.

Onder, om en in de auto, bij een jaar-
beurt laat een Landmacht-monteur niets
aan het toeval over. Alles moet werken.

▲
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Lekkage
Dat de Mercedes niet alleen op de snelweg
rijdt, blijkt als de motorkap open gaat. De ver-
vuilingsindicator geeft aan dat het luchtfilter

van kleur. Ook achter koelvloeistof, V-riem,
spanner en nog een hele reeks punten kan
Martijn een krul op de werkorder zetten.
Onder de auto kijkt Martijn met extra aan-
dacht naar de langsgeleiderrubbers: “Een be-
kend zwak punt”. Maar bij deze zien ze er goed
uit, net als de stuurkogelhoezen, veren, ban-
den, schokdempers, uitlaat en aandrijfassen.
Toch keurt Martijn de onderkant van de auto
niet goed: “Ik zie olie onder de tussenbak. Ik
denk dat de keerring achter de tussenas lekt.
Voorman Richard Posthuma kijkt even mee en
ziet het ook: “Die keerring hebben we niet op
voorraad, die moet je bestellen”.

Perfecte remmen
Inmiddels is het tijd voor de remmen. Martijn
haalt de rem rechtsvoor los, maakt alles keurig
schoon en schuurt de blokken wat op. Een
beetje aarzelend neemt Maikel de linkerkant
voor zijn rekening: “Als de schijven of blokken
versleten zijn vervang je ze. Maar dat reinigen
en opschuren?
Als ik dat bij ons in de werkplaats zou doen en
een klant zou me zien, dan was het: ‘Hé, je
staat toch niet voor 80 euro per uur mijn rem-
blokken schoon te maken?!’”
Als even later de trommels los zijn, ziet Mar-

Daar lekt ie.

overvol zit. Maar dat mag, want filters en olie
horen bij de jaarbeurt. Voor de rest ziet het er
hier goed uit. De verstuiverleidingen zitten
goed vast, de stuurhuisolie is op peil en mooi

Trucktechnicus van de Toekomst
Maikel van Bruchem is 20 jaar. Na
het VMBO koos hij ervoor om au-
totechnicus te worden via een
BOL-opleiding aan het ROC. Geen
gelukkige keuze, want Maikel
had genoeg van de schoolbanken
en wilde tweewielers of trucks re-
pareren. Hij kwam steeds minder
op school en bracht steeds meer
tijd door in de tweewielerzaak

“Sporten onder werktijd? Prima!
Maar zo lang van huis...”

van De Koning in Zaltbommel.
Het sleutelen daar aan wedstrijd-
brommers was aardig, maar Mai-
kel wilde toch wel graag een vak-
diploma. Hij stapte over naar de
BBL-opleiding, en Mercedes-be-
drijfsautodealer Rüttchen in Den
Bosch zette zijn stageplaats om in
een leerwerkplek.
Vanaf dat moment ging het pri-
ma met Maikel. Eind 2007 nam hij
deel aan de Trucktechnicus van de
Toekomst-wedstrijd. Hij overleef-
de zowaar de theorieronde, zo-
dat hij in de finale met pittige
praktijkopdrachten zijn ware
kracht kon laten zien. Het resul-
taat is bekend. Op de Bedrijfs-
autoRAI overhandigde presenta-
tor Allard Kalff hem de hoofdprijs.
Inmiddels is Maikel bedrijfsauto-
technicus en is hij bezig met EBAT.
Toch sleutelt hij nog steeds liever
aan zijn vloeistofgekoelde race-

Honda NSR, dan dat hij met zijn
neus in de boeken zit. Dankzij
onder meer een handgemaakte
cilinder, een gesmede krukas en
drijfstang en een racekop en -zui-
ger levert zijn racer inmiddels
12,5 pk. Heel wat voor een 50 cc-
tje, maar niet genoeg: “De ge-
sponsorde jongens hebben 14 à
15 pk”.

Leren gaat snel
Op zijn werk doet Maikel het liefst
de grote reparaties: “Toevallig
ben ik op dit moment ook bezig

met een MB 290GD. De auto
heeft 600.000 km gelopen en de
eigenaar laat bij ons de motor re-
viseren”. Hij komt steeds meer
aan dit soort reparaties toe want:
“Bij ons is de laatste tijd veel des-
kundigheid vertrokken”. Jammer,
want ervaren collega’s kunnen
het leerproces van een BBL-er
flink versnellen. Aan de andere
kant: “Met het werkplaatshand-
boek en flink wat gezond ver-
stand kom je zelf ook een eind”.
Tijdens zijn dagje Landmacht er-
vaart Maikel dat leren hier snel
gaat: “Je wordt breed opgeleid.
Neem je na een aantal jaar af-
scheid, dan heb je de nodige di-
ploma’s en ervaring op zak”.
Maar dan de hamvraag: zou 
Maikel voor de Landmacht willen
werken? Het sporten onder werk-
tijd spreekt hem wel aan, het 
materieel ook, maar: “Een paar
weken van huis voor een oefe-
ning... Of zelfs een paar maanden
voor een uitzending… Dat is
wennen”. ●
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Maikel van Bruchem: 
“Liefst de grote reparaties”

Monteur en coureur op de 50 cc
Honda NSR. Foto: Rick Jansen
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tijn de oorzaak van het remkrachtverschil: “Er
zitten f linke groeven in de trommels, rechts
erger dan links. We moeten de remschoenen
vlak schuren en de trommels vervangen”. 

Maikel ziet de groeven ook wel, maar hij vindt
ze niet echt verontrustend. Wat hem betreft
kunnen de trommels er zo weer op. Alhoewel,
op zijn racebrommer monteert hij een onder-
deel ook alleen maar als hij heel zeker weet dat
het in absolute topconditie is.
Als de auto voor de tweede keer op de remmen-
bank staat, weten de collega’s voor één dag dat
ze het goed gedaan hebben. Remkrachtverschil
achter: 6%.

Beveiligde hal, bekende techniek
Tijd voor een kleine excursie. Martijn neemt
Maikel mee naar de Fuchs-werkplaats. Die is zo
goed beveiligd dat de AMT-fotograaf geen toe-
gang krijgt. De Fuchs wordt ingezet voor de zo-
genaamde elektronische oorlogsvoering. Hij
stoort de spraak- en datacommunicatie van de
vijand. Het zwaar gepantserde voertuig telt zes
aangedreven wielen en is ruim zeven meter
lang. Als alle apparatuur aan boord is, is er nog

juist ruimte voor een chauffeur, twee technici
en een tolk. Niet alle vijanden spreken immers
Nederlands. Bovenop de Fuchs staat een hele
batterij antennes. Als die er af zijn, is onder
het dakluik de motor zichtbaar. Die kent voor
Maikel geen geheimen: “Hé, dat is een V8 van
Mercedes”. ●

Erwin den Hoed
Foto’s: Jan Lieftink

Hoe zijn de langsgeleiderrubbers, de stuurkogel-
hoezen, veren, banden, schokdempers, uitlaat en
aandrijfassen? Is dat echt nodig?

Het luchtfilter zit overvol. Landmachtvoertuigen
rijden niet alleen op de snelweg.

De stuurhuisolie is op peil en mooi van kleur.

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.

Heeft Trucktechnicus van de Toekomst Maikel
van Bruchem carrièremogelijkheden bij de
Landmacht? “Zeer zeker”, zegt pelotonscom-
mandant Henry van Buul. “Een jongen die zo
technisch vaardig is, gaat bij ons verder met
zijn EBAT. Heeft hij leidinggevende capacitei-
ten, dan gaat hij naar de Koninklijke Militaire
School en kan hij ploegcommandant worden.
Als blijkt dat hij uiteindelijk toch wel plezier
krijgt in studeren, kan hij ook lesgeven aan
ons opleidingsinstituut in Soesterberg.”
Klinkt goed allemaal. Maar ja, Maikel wil niet
lang van huis. Volgens Van Buul hoeft dat
niet echt een probleem te zijn: “De wielmon-
teurs van het herstelpeloton van het 103
ISTAR Bataljon gaan maar mondjesmaat op
uitzending. Trucktechnici die juist vaker wil-
len, zijn beter af in een herstelpeloton van de
Luchtmobiele brigade of van een infanterie-
bataljon”. ●

Toekomst bij 
de Landmacht?

Trucktechnicus van de Toekomst Maikel van 
Bruchem zit niet graag met zijn neus in de boeken.
Is er voor hem toch toekomst bij de Landmacht?

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

Werken aan voertuigen waarvan het uiter-
ste wordt geëist blijft intrigeren. Kijk voor
een compleet dossier met video’s en repor-
tages op www.AMT.nl/Landmacht.
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