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Optimaliseren van motoren: vak apart

“We hebben een bijzondere klant, die met onze Texa-diagnosetesters ware hoog-

standjes uithaalt”, berichtte ons equipment-importeur Explora. Daar willen we na-

tuurlijk meer van weten, en dus maakten we kennis met Dieselservice Joop van

Zonsbeek. Een geboren troubleshooter, die met nuchter verstand en hoogwaardige

testapparatuur haperende motoren en voertuigen weer kerngezond maakt.

Joop van Zonsbeek is een zeer leergierig mens,
en dat heeft hem ver gebracht. In zijn jeugd
werkte hij graag mee bij de plaatselijke smid,
waar hij zich de metaalbewerking eigen maakte.
“Ik moest toen wel eens onderdelen ophalen bij
de Mazda-dealer. Daar waren de monteurs aan
het werk in een mooie, comfortabel verwarmde
werkplaats. Dat wilde ik ook wel. Ik solliciteer-
de en werd aangenomen. Met avondstudie heb
ik het monteursdiploma gehaald en vervolgens
een jaar of zeven ervaring opgedaan bij een 
Renault-truckdealer. Toen ging het onderne-
merschap kriebelen, vooral omdat ik inmiddels
veel persoonlijke contacten met klanten had.”
In 1987 begon Joop voor zichzelf en vier jaar
later kocht hij een flinke lap grond in Dreumel,
waar het huidige pand in etappes werd opge-
bouwd. Hij werkt en woont er, samen met zijn
vrouw Karin en heeft vier monteurs in dienst.
Garagebedrijf Joop van Zonsbeek is aangesloten
bij Bosch Car Service, waarbij het accent sterk
ligt op dieselservice. Alle mogelijke voertuigen
komen er over de vloer: personenauto’s, bestel-
auto’s, trucks, getrokken materieel, landbouw-
voertuigen, en zelfs voor motorfietsen draait
Joop z’n hand niet om.

Specialisatie kiezen
Sinds een paar jaar legt Joop van Zonsbeek zich
toe op het ‘troubleshooten’ en testen van voer-
tuigen. “Vooral in de transportsector worden
hele scherpe onderhoudscontracten afgesloten,
waardoor aan het regulier onderhoud niet vol-
doende te verdienen valt. Je moet dus een speci-

alisatie kiezen.” Voor Joop betekende dat, terug
in de schoolbanken en hard studeren. “Op de
HAN in Arnhem volgde ik een pittige elektroni-
cacursus, bekwaamde me in de hybridetech-
niek en deed op het KW1-college in Den Bosch
nog een avondopleiding koeltechniek.” Leergie-
rige Joop liet het niet bij kennis alleen, ook de
uitrusting van het bedrijf werd op hoog niveau
gebracht. Zo kwam er een vermogenstestbank
met actieve verliesmeting, waarvan er maar

twee in Nederland bestaan. Hierbij worden de
wielen door een elektromotor aangedreven. De
benodigde elektrische energie wordt opgewekt
door een krachtige dieselgenerator. “Hier kun-
nen we heel secuur mee meten, en zelfs diagno-
sestellen aan hybridetrucks. Dit nieuwe specia-
lisme heeft ons inmiddels veel werk gebracht.”
Ook in diagnosetesters blijft Joop van Zonsbeek
investeren. Hij heeft goede ervaringen met Texa,
vooral vanwege de grote diversiteit aan voertui-

Diagnose met
gezond verstand

Op de vermogenstestbank kan het rijden op de weg
nauwkeurig worden nagebootst. De Texa TXT diag -
nose-interface leest tijdens de test alle parameters
uit en stuurt deze draadloos door naar de laptop.

De vermogenstestbank werkt dankzij actieve ver-
liesmeting, uiterst nauwkeurig. De wielen kunnen
door een elektromotor worden aangedreven.
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gen die zijn werkplaats binnenrijden.
De nieuwste aanwinst is een Bosch-dieseltest-
bank, waarop de modernste verstuivers en elek-
tronisch gestuurde pompen getest kunnen wor-
den. Voor dit werk is een ervaren monteur aan-
getrokken.

Prestatieklachten oplossen
Eén van de meest voorkomende klussen zijn
prestatieklachten. Een voertuig haalt z’n ver-

mogen niet en/of verbruikt te veel. “Vooral
trucks zijn bij dergelijke klachten moeilijk uit
het werkproces te halen. We wilden dus snel
kunnen testen. Dat is lastig als er geen beladen
oplegger mee komt, en de trekker rondom met
kunststof platen voor de stroomlijn is afgedekt.
Daar monteer je niet zo gemakkelijk kettingen
of spanbanden aan. Daarom hebben we een
speciale testoplegger gebouwd, met daarop 10
ton aan betonblokken die over een rail elek-
trisch verplaatsbaar zijn. Zo kun je de gewenste
druk op de aangedreven wielen van de trekker
nauwkeurig instellen. Dankzij deze testopleg-
ger zijn we in staat binnen 10 minuten aan een
testrun te beginnen.
Zoals gezegd is Joop van Zonsbeek gespeciali-
seerd in prestatieklachten. “Die komen steeds
frequenter voor, nu dieselbrandstof biologische
componenten bevat. Retourbrandstof stroomt
met een temperatuur van wel 70°C terug naar
de tank. Zet je het voertuig ’s nachts weg en er
zit vocht in de tank, dan krijg je snel problemen
zoals vervuilde injectoren.”
Joop krijgt veel werk van dealers en transpor-

teurs en moet vaak een oordeel vellen of een
klacht gegrond is. Naast trucks krijgt Joop ook
personenauto’s over de vloer. Zo stonden al een
Mercedes 12-cilinder, een Bentley W12, een
Aston Martin en meer exoten op de testbank.
Ook hier gaat het vaak om prestatieverlies,
maar ook EGR-problemen zijn aan de orde van
de dag. De moderne inspuitsystemen zijn kri-
tisch, weet Joop uit ervaring. “Zeker waar voor-
en na-inspuitingen plaatsvinden, luistert het
heel nauw. Laatst kreeg ik nog een diesel bin-
nen die te veel geluid maakte. Het bleek dat de
EGR iets open stond, waardoor de computer de
voorinspuiting niet goed regelde. Daardoor
begon de verbranding te abrupt.”

Diagnosetester brengt snelheid
Lukraak componenten wisselen is aan Joop van
Zonsbeek niet besteed. “Ik wil weten wat er aan
de hand is. Daarbij is gebruik van diagnosetes-
ters essentieel, omdat je anders veel te lang
bezig bent. Je leert met een diagnosetester ook
een voertuig beter kennen. We hebben goede
ervaringen met de Texa-diagnosetester, die een

Met prestatieklachten maakt Joop van Zonsbeek korte metten. Na het optimaliseren trekt
de motor niet alleen veel beter, maar is ook zuiniger. Dankzij een speciale testoplegger kost
een belaste diagnose op de hoogwaardige vermogenstestbank minimale tijd.

Met de Texa Axone Pad kan het complete voertuig
worden doorgelicht, tot de remvoeringslijtage aan
toe. Er is uitgebreide trucksoftware voorhanden,
ook voor de nieuwste trucks.

Joop van Zonsbeek kan smakelijk ver-
tellen over zijn diagnose-ervaringen.
“Deze zuiger gaf de geest in een
Scania V8 zwaartransporttruck. In de
betreffende cilinder was per abuis
een 5-gats in plaats van 7-gats ver-
stuiver gemonteerd, met funeste ge-
volgen.
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zeer breed spectrum aan voertuigen uit kan
lezen. Met regelmaat krijgen wij hier niet alle-
daagse voertuigen, en ook dan moet de diagno-
setester ons niet in de steek laten.” Joop prijst
ook de ondersteuning van Texa-importeur Ex-
plora uit Ede (www.texadiagnose.nl). Product-
manager Ferry van den Boom, denkt graag
mee. “Laatst hadden we een hele jonge Scania
staan, die te weinig vermogen leverde en waar-
van het AdBlue-lampje brandde. Tot mijn ver-
bazing kon ik de Scania niet uitlezen, terwijl de
Texa dat wel moet kunnen. Dus Ferry gebeld,
die me verzekerde dat er een storing op de
CAN-lijn moest zijn. Inderdaad, hij had het bij
het rechte eind, er was geen CAN-low signaal.
Er bleek aan de tachograaf geknoeid te zijn,
waarbij een complete kabel achter het dash-
board was doorgeknipt en weer verbonden. Met
de Texa-tester zijn we op onderzoek gegaan.
Eén voor één alle CAN-bus-componenten losge-
nomen en overbrugd, tot we bij de dieselstand-
kachel aankwamen. Die zat vol foutcodes. Met
de diagnosetester hebben we alle componenten
gereset en de zaak opgelost.”

Belast parameters lezen
Dat Joop van Zonsbeek voertuigen belast kan
meten, is erg belangrijk bij het ‘troubleshoo-
ten’. “Dankzij de Texa TXT, die draadloos via
bluetooth communiceert met een laptop, kun-
nen we bij belaste motor alle parameters uitle-
zen. Eén monteur zit achter het stuur van het
testvoertuig, de andere monteur leest op af-
stand alle relevante informatie uit. Zo kun je
live meekijken wat er in het voertuig gebeurt.”
Niet alleen prestatieklachten zijn Joops specia-
lisme. Ook in het optimaliseren van een truck
om daarmee het brandstofverbruik te verlagen,
is hij zeer bedreven. “Soms boeken we wel 15%
besparing. Met een speciaal apparaat, Genius
genoemd, kopiëren we de originele voertuig-
software. Vervolgens laden we de software in
een pc, passen de software aan, laden dit weer
in de Genius en vervolgens in het voertuig. Zo
krijg je nooit problemen met sleutelcodes en
andere voertuigspecifieke data.”
Aangezien regelmatig landbouwvoertuigen met
problemen de werkplaats van Joop binnenrij-
den, wil hij ook tractoren belast kunnen meten.
“Moderne tractoren zitten vol elektronica en
innovatieve dieseltechniek. De grote wielen van
de tractor passen helaas niet op de rollenbank.
Daarom kiezen we ervoor het vermogen aan de
aftakas te meten. We bouwen nu een voorzie-
ning om dit mogelijk te maken. De aftakas van
de tractor drijft een Mercedes-as aan, waarop
we een koppelschotel hebben gemonteerd.
Daarop past weer onze testoplegger. Zo kunnen
we belasting op de aftakas simuleren. De Texa-

tester is voorzien van agri-software, zodat we
met de modernste landbouwvoertuigen kunnen
communiceren.”

Simpel denken
Elke storing is weer een uitdaging op zich, er-
vaart Joop dagelijks. “Zo kregen we een Scania
binnen die slecht trok en te veel verbruikte.
Volgens de dealer was alles goed. Ook op de ver-
mogenstestbank was het dik in orde, 2800 Nm!
Wij gaan dan simpel denken. Op de testbank
schakelen we de retarder uit, door een zekering
te verwijderen. Blijft op de weg misschien de
retarder erop staan en veroorzaakt dit de pro-

Een bijzonder project is deze Mack-truck die tot 
in detail is gerestaureerd, inclusief motor en trans-
missie. Opgeteld is er al 4300 uur aan besteed. 
Het resultaat mag er zijn.

Voor de Texa-diagnosetester hebben ook landbouw-
voertuigen geen geheimen. Moderne tractoren zit-
ten vol elektronische regelingen. Diagnosestellen 
is daar een vak apart.

Van Zonsbeek is zeer bedreven in het optimaliseren
van de originele voertuigsoftware om daarmee het
brandstofverbruik te verlagen.

Niet alleen voor het diagnosestellen is de diagno-
setester onmisbaar. Steeds meer servicewerkzaam-
heden vereisen een diagnosetester. Denk aan ser-
vice-interval reset, vrijzetten van de elektrische
handrem, aanmelden sleutels, xenonverlichting in-
stellen, ABS-sensoren controleren, ontluchten van
moderne remsystemen, aanmelden componenten
op de CAN-bus etc.
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Het oplossen van motorische sto-
ringen vergt vaak veel geduld en
een helder denkvermogen. Joop
van Zonsbeek laat zich daarbij
niet snel uit het veld slaan, ook
al hebben soms vele ‘experts’
zich al over de zaak gebogen.

Een voorbeeld: Joop krijgt van
een autobedrijf een Nissan Patrol
4-cilinder diesel aangeboden met
prestatieklachten. Een eerste run
op de vermogenstestbank laat
zien dat de klacht gegrond is.
Aan de Patrol is al veel gesleu-
teld. Het autobedrijf heeft het
brandstoffilter en de luchtmassa-
meter vervangen, zonder resul-
taat. Vervolgens heeft een die-
selspecialist de EGR-klep vervan-
gen, maar ook dat hielp niet.
Joops zoektocht begint bij de
EGR. “Ik vond de turbodruk aan
de lage kant en het kan zijn dat
de gecomprimeerde lucht via de
EGR direct de uitlaat in stroomt.
Er volgt een belaste roetmeting
die een extreem lage roetuit-
stoot uitwijst. Mogelijk toch een
luchtlekkage in de inlaat? Na
lang zoeken blijkt de EGR toch
goed te werken, en is mijn con-
clusie duidelijk: een overvloed

aan lucht en een tekort aan
brandstof. Dit is het moment om
de verstuivers te controleren. Het
zijn tweetraps verstuivers. Eerst
testen we met een handbediende
verstuivertester, maar daarmee
kun je alleen de eerste trap con-
troleren. Die blijkt in orde. Toen
zijn zowel de verstuivers als de
roterende brandstofpomp bij een
specialistisch bedrijf op een die-
seltestbank gecontroleerd. Niets
aan de hand, zo concludeerde
men daar.”
Maar Joop geeft niet op. “De ver-

stuivers luisteren heel nauw bij
dergelijke motoren, omdat er
een voor-, hoofd- en na-inspui-
ting plaatsvindt. Voor de drie in-
spuitingen per arbeidsslag is maar
heel weinig tijd bij vollast. Als de
verstuivergaatjes iets vernauwd
zijn, gaat er in die korte tijd te
weinig brandstof door. Want bij
dit inspuitsysteem wordt de hoe-
veelheid op de pomp geregeld en
daarna moet de brandstof nog
een lang traject afleggen via de
verstuiverleidingen. Tijdens de
start en lage toerentallen is er

genoeg tijd om voldoende brand-
stof door te laten, maar niet bij
vollast. Zo kan het zijn dat de
motor keurig start, mooi statio-
nair loopt, niet rookt en geen
foutcodes geeft. Toch is er iets
mis. Om mijn vermoeden te be-
vestigen zijn de verstuivers op
een gloednieuwe Bosch-testbank
gecontroleerd en daar bleken de
verstuivergaatjes licht gecorro-
deerd. Na montage van gerevi-
seerde verstuivers en optimalisa-
tie van de motor, presteerde de
Patrol weer als de beste.” ●

Probleem-
auto? 
Laat maar
komen!

Bij binnenkomst noteert de Nissan Patrol een motorver-
mogen van 60 kW en een maximum koppel van 183 Nm.

Na diagnose, reparatie én optimalisatie is de Patrol als
herboren. Met een motorvermogen van 125 kW en een
maximum koppel van 425 Nm is hij weer kerngezond.

Zowel Joop als zijn vrouw Karin racen met Ducati’s.
Ze worden in de eigen werkplaats geprepareerd.
De Texa-diagnosetester communiceert ook met
elektronica van motorfietsen en toont tot acht pa-
rameters op één scherm.

blemen? We hebben toen de olie uit de retarder
laten lopen en zijn de weg op gegaan. Niets aan
de hand, liep als een zonnetje! Wat bleek: onder
de truck was de uitlaat verlegd en die liep ake-
lig dicht langs de retarder. Door de afgegeven
warmte bleef een schuif in de retarder klem-
men met alle gevolgen van dien.”
Is Joop een diagnosegenie? Hij is de laatste die
zichzelf een schouderklop zal geven. Zijn groot-
ste geheim is logisch denken, en blijven inves-
teren in testapparatuur, kennis en teamspirit.
Het brengt hem veel succes. ●

Auke Cupédo
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