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Meten is weten, dat wordt je op iedere cursus
ingeprent. Maar de autotechniek evolueert in
zo’n razend tempo dat het meetgereedschap
ook steeds geavanceerder moet worden. Wan-
neer verlaat je je als monteur op moderne
meettechnieken en wanneer laat je je gezonde
verstand prevaleren? Een spanningsveld voor
de praktijk zo ervaart Bram.

De scope; Bram is ervan overtuigd dat deze niet
meer is weg te denken op de werkvloer van een
moderne autowerkplaats. De multimeter is te
traag en geeft geen uitsluitsel omtrent het beeld
van het signaal. En met name dat laatste kan de
oorzaak van veel storingen verklaren. 
“Ik weet dat de praktijk een grote angst kent voor
de scope. Te veel knopjes, te veel instellingen den-
ken veel van mijn collega’s. Maar laat ik je dan ver-
tellen dat er bijzonder gebruiksvriendelijke versies
bestaan die zich zelf instellen. Als gebruiker hoef
je alleen maar te vertellen welke meting je wilt
verrichten.”
Bram werd weer eens met de neus op de feiten
gedrukt toen hij werd uitgenodigd om een pre-
sentatie te houden bij het ROC in zijn omgeving.
“De cursusleider ken ik nog van vroeger,  toen we
samen de basiscursus toegepaste elektronica bij
Innovam volgden. Hij had een leermeesteravond
op het programma staan en vroeg mij wat te
komen vertellen over mijn diagnosewerkzaam-
heden. Ik mocht zelf de inhoud bepalen en het
leek mij aardig om nut en noodzaak van de scope
te belichten. Mijn eerste vraag aan de aanwezigen
was wie ervaring had met het gebruik. Welgeteld
één vinger ging de lucht in.” 

Wat ga je doen? 
Bram’s aanpak was een storing in het ABS-systeem.
Uitlezen gaf de melding: wieltoerentalsensor links-
voor fout/geen signaal. “Mijn vraag aan de aanwe-
zigen: hoe ga je dit probleem te lijf zonder scope?
‘Nieuwe sensor zetten of wisselen’, kwam uit het
lokaal. Maar het is een Nissan en daar zitten de
sensoren vaak helemaal vastgeroest en een
nieuwe kost € 300,-. Dan moet je dus wel heel
zeker weten dat dit onderdeel kapot is. ‘Weerstand
meten?’ Op zich best wel slim, maar de weerstand
bleek aan beide kanten in orde. ‘Volt meten dan?’,
dacht een volgende cursist. Goed, beide kanten
2,5 Volt AC dus nog steeds geen verklaring. 
Mijn vraag luidde weer, hoe nu verder? Het bleef
stil. Ik heb toen het scopebeeld opgeroepen en
daar zag je een duidelijke verstoring, veroorzaakt

door een barst in de ring. Toen kwamen de man-
nen in verweer. Dat kun je toch duidelijk zien! Ja,
in dit geval wel, maar als je bijvoorbeeld een Land
Rover krijgt dan zit de ring in de naaf en zie je
niks. Waarom nu niet meten met de scope? ‘Te
moeilijk, ik ben geen programmeur’, kwam uit de
zaal. Ik heb ze toen laten zien hoe eenvoudig het
eigenlijk is, aansluiten en instellen op ABS-signaal
dat is alles, mijn buurmeisje van negen krijgt het
zonder problemen voor elkaar. Ze wilden toen wel
eens het signaal van een common rail-verstuiver

zien. Echt, het hele inspuitverloop visualiseer je
met de scope tot op het sluiten van de naald toe.
Maar ik maak me daar best wel een beetje zorgen
over, hoe overtuig je een leerling monteur om de
scope te gebruiken als je er zelf met een grote
boog omheen gaat?”  

Houd contact met de basis
De praktijk kan ook doorschieten volgens Bram:
“Ik kreeg een paar weken geleden een Renault
Espace die op drie cilinders liep. De klant had er
een toevoegmiddelenexpert bij gehad, die had
een motorspoeling gedaan en met een  endoscoop
geconstateerd dat er een klep kapot was en dat er
olie in de verbrandingsruimte  aanwezig was. Het
lag volgens die deskundige aan de klep en of ik
die maar even wilden vervangen. Maar ik kijk al-
tijd eerst wat er precies aan de hand is. Stel je
voor, ik zet een nieuwe kop en het probleem is
niet  opgelost. Ik heb dus even de  vuldop eraf ge-
haald en starten maar. Je raadt het al, het ding
stond te dampen als een stoomboot. Bleek er een
zuiger kapot te zijn, daar heb ik geen endoscoop
voor nodig! Ik wil hier overigens niet mee zeggen
dat zo’n ding in sommige gevallen geen praktijk-
waarde heeft! Maar blijf altijd je  gezonde verstand
gebruiken”.

Bram van Stijn helpt autobedrijven die geen raad weten met een lastige

storing. Met kennis van zaken, actuele werkplaatsinformatie en moderne

testapparatuur brengt hij bijna elk probleem tot een oplossing.

In AMT vertelt Bram iedere maand over interessante voorvallen uit zijn

diagnosepraktijk. Leerzaam voor iedere autotechnicus!

Even de scope aansluiten op de wieltoerentalsensor en je ziet ogenblikkelijk een verstoring in het signaal, misschien een tandje
 beschadigd of een kapotte ring. Je hoeft in ieder geval geen sensoren of ABS-unit te vervangen om de oorzaak te achterhalen. 

Een kapotte klep, dat klopte wel bij de Espace. Maar ook de zuiger
was niet ongeschonden. Nieuwe motor in plaats van alleen de
kop!
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