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Tomen Jeroenpuffenuit

Jeroendemonteert
de SuzukiSwift

gaannietop
Gidsredacteuren
vakantie
maarop cursus.
'Zoalseenweeklangonvervaardsleutelenaanauto's.
kandegarage
Nadezecursus
onsnietsmeerwijsmaken.
ENFOTO'S
ELJA
LOOUESTUN
TEKST
Jx lig op mijn rug in het gras.Naastmij ligt
I Rudi,tussenonsin staateenafwasteiltje
Ihalfuol motorolie.lnmijnhand hou ikeen
oliefilter.'Wateenmooi werkhè?,'straalthij.
'Datwe hier toch mogenztjn.Jtjhebt straks
weereenprachtkarretjehoor!'
Dat prachtkarretjeis devaalrodeToyotaCorolla uit lggl vanmijn moeder,die ik geleend
Op en rond
hebvoor dezeautosleutelcursus.
op degrensvanBraeenkampeerboerderij
bant en Limburgleerik in eenweek,samen
allesoverboumet elf anderedeelnemers,
gies,remschijven,
distributieriemenenkoppelingsplaten.Decursuswerd ruimvijfentwintig jaar geledenopgezet,vooralvoor ontvanArten medewerkers
wikkelingswerkers
senzonderGrenzendie inAfrika zouden
gaanwerken.Zd moestenreparatiesaanhun
vierwiel aangedrevenauto'szelf kunnen uitnam de organisatiein
voeren.RonnieJongert

2oo1op zich.Hij heeftzelftweekeermeegedaanen zorgdeervoordat we nu terechtkunnen op dewedigeHoeveDeKnol,tussende
Zijn vriendinMieke
mais-en rabarbervelden.
kookt drie keerper dageenheerlijke
maaltijd.
vandegroepis in deloop
Desamenstelling
derjarenveranderd.Deartsenzondergtenzenkrijgen tegenwoordigin Afrika les.Mijn
zijn vooralliefhebbersen bemedecursisten
zittersvanbijzondereauto's.Gelukkigzijn de
meestenbeginners,want ik kan noggeen
stuurkolomvaneenreservewiel
onderscheiden.
Speciaalgereedschap
Berten zijn zoonJeroenhebbeneenechte
eenhemelsblauwe
oldtimer meegenomen:
'Er
AustinHealeyuit 196r. rnoetvaakietsaan
gebeuren,en dat wil ik ook graagzelfkunnen,'aldusBert.Jannekeen Sanderhebben
legerpaseenVolvoLaplander,eenZweedse
wildengraag
autouit 1976aangeschaft.'We
eenkampeerautowaarwe ook terreinmee
kondenrijden,en dezevondenwe zo schatOndernemerin rustePatig,'zegtJanneke.
trick is vanplan zdn ToyotaLandcruiserecht
voor eenuitdagingte stellen.Demiljonair wil
hem gebruikenom eenaantalmaandenper
jaar tochtendoor Afrika meete maken.'Mtj.t
ik de sleutelvrouw doetde navigatiecursus,

cursus.'Ikdeeleenkamermet Brechtje,orgauit Utrecht.Zewilde woeger
nisatieadviseur
eigenldknaarde trs.'Maar datmochtniet
vanmijn moeder.Tochheb ik altijd al graag
zelfaanmijn autowillen kunnensleutelen.'
Zehoopt dat zeaanhet eindvandeweekde
kapotteuitlaat vanhaarOpelAstrazelfk4n
repareren.AdvocaatTim wilvooral'niet meer
opgelichtwordendoor degarage.'
Nietsis
Onzedocenten autogoeroeheetJaap.
onmogelijkbij hem.Hij blijft altijd relaxed
en heefter plezierin naarcreatieveoplossin'Datkanwel,'iszijn standaard
gente zoeken.
antwoord.En alshet niet op de gewonemanier lukt, neemthij eenstuk'speciaalgereed
schap',zoalseententstokof eendeelvaneen
krik, om ietslos of vastte maken.Hij leerde
hetvak in depraktijk, alstechnicusbii Artsen
zonderGrenzen.Eenauto hoeftvoorhem
niet te glimmen en hij is vooralvande praktiVoorhem is deweekin
scheoplossingen.
omgevingook eenbeetdezeon-Nederlandse
je vakantie.Zijnveertienjarigezoonen een
wiendjevermakenzichmet het sleutelenaan
wordt geassiscooter.Jaap
eentweedehands
steerddoor Rudi,eenpraatgrageFries.
jonDeeerstemiddagrijdt eenopgeschoten
genvanhet sloopbedrijfeenrodeSuzikiSwift
hetweitje op.HUis verroest,smerigen in het
e liggentweepornodvd's.
handschoenenkastj
Die automogenwe helemaaluit elkaarhalen.
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D eb i n n e n k a n t v a en e n m o t o r

lte oudetractormoet weer starten

Het bewusteolíefílter

Binnende kortstekerenzit iedereenonderde
z\^/arte
smeer.Ik zit in de achterbakenprobeerdebevestigingvandegordelloste draaien.Op dezemanierlerenwe meeroverde
constructie,envooraloverhet gereedschap
dat we moetengebruiken.Lievereendopsleutel dan eensteeksleutel
en pasbij uiterste
nood eentang.Endemeestgebruiktesleutels
zijn altijd kwljt, weetJaapalvastte melden.
Sander,
eigenaarvan
eenMercedes
srr<,inspecteerthet remsysteem.
Hij doet meeomdat hd zelfgraagsleutelt,en graageenbeetje
in auto'shandelt.Maarhij vindt dat hij kennis mist.Hij zit ook net tussentweewijncursussenin en deedal eenseencursusBulgaars.
'Ikvind
het gewoonleuk om te leren.'
Poelietrekker
Ronnieen Miekezorgenervoordat onzedagenvolgenseenbetrouwbaarschemaverlopen.Om half negenontbijtenwe,elf uur is
koffietijd,half eenlunch,om vier uur is er
weerkoffieen om half zevenis het diner.
Ronniebegint de dagelkeochtenddoor een
stukjevoor te lezenuit de zogenaamde
bijbel
voor de autosleutelaar,Het
groteAuto-ABC
uit t97o.Bij elkeletter staanouderwetse
beschrijvingenvoor de automobilist.Dagelijks
krijgenwe eengrappigstukjete horen,bijvoorbeeldoverdejuiste kledingvoor dames
('eenbroekis voor sommigedamesgeschikt,

maarschijnthinderlijk te kunnengaanknellen').Ooklaathij dan eenstukgereedschap
of eenonderdeelvande auto zien,waarbijwe
moetenradenwat het is.Deeerstedagis dat
eentang om het oliefilterlos te draaien.Als
we elkaarna eenpaardagenallemaalwat beter kennen,wordener's avondsbij eenbiertje grappenovergemaakt.Eenraarstukgereedschapalseenpoelietrekkerleidt tot uren
typischeautosleutelhumor.
Studenten autogekTomkan uren praten
overwat hij een'chillekar'vindt.Vooralsnog
moethij het nog evenmet de RenaultClio
vanzijn moederdoen.Hij is verrastdat er ook
viervrouwelijkedeelnemers
zijn, net alsSander.'lkvind het nog steedsraardat ik hier
met wouwen overauto'szit te praten,'bekent
die.Demannenverontschuldigen
zichaf en
toevoor eenvermeendvrouwonvriendelijke
opmerking,en twijfelensomsof zeonsmoeten latenaanmodderenof werkuit handen
moetennemen.Ik maakindruk alsik nonchalantmet eensteeksleutel
eenflesjebier
openwip.Vervolgens
moet ik echterwel onder de auto duikenom te controlerenof het
dopjeniet in het motorblok terechtis
gekomen.
V-snaar
Alswe bekendzijn met debasisonderdelen
en degereedschappen,
gaanwe naaronzeei-

gen auto'skijken.Jaapheeftmijn Corollauitgekozenom te latenzienwat er bij eengrote
beurt enRpr-keuringmoetgebeuren.Hij
krikt de autoomhoogen wrikt wat aande
banden.Dekoelvloeistof
is eenbeetjeroestig,
vindt hij. Dekapotteuitlaat is inmiddelsvan
de autovanBrechtjeaf.De autogekkenkunnen geengenoegkrijgenvanhet grommende
geluid dat die nu maakt.Maarer valt nog
meeraante klussen.Ik help haardewielen
erafte halenom devoor-met de achterwielen te verwisselen,
in de hoop dat de auto dan
rechtgaatlopen.
Mijn oliefiltermoetvervangenworden.Dat
lijkt me eenhaalbarekaart.Maarin deVsnàarzittenook wat barstjes.De ogenvan
Sanderen Brechtjebeginnente glimmen:het
lijkt zetoch wel eenheelgoedplan alswe die
vervangen.
Ik twijfel nog eenbeetje,want ik
heb mijn moederbeloofddat de auto ook
weerheelterugkomt.
SanderenJannekezijn bij het avondeten
trots:zij hebbende kleppenvanhun Laplander gesteldenhij loopt nu eenstukbeter.
nvrw-fanaatBasheeftjuist eenteleurstelling
teverwerken.Hij wil eenonderdeelvervangen,maarwat relatiefeenvoudigleek,blijkt
eenspecialistische
reparatie.Nu heefthij de
onderkantvande auto al openliggenen kan
hij niet meerterug.Denormaalzo kreukloze
fiscalistzit nu nog onderde smeerolieeen
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vande cursus.
ArtsenzonderGrenzen-wagen
In colonnerijden we naareenmotorcrossbaanvlakbij.Daarkomenwe erachterwaar
die auto'seigenlijkvoor bedoeldzijn.Het is
eengeweldiggevoelom de sterkeautozonte sturen.
der veelmoeiteoverde zandheuvels
Terrelnrljden
we
terugkomen
als
is
uitgelaten
stemming
De
Halverwegedeweekmogenweproberenom
enwordt nog beteralswe Basen Rudimet
eentractorvande eigenaarvande kampeereenglimlachnaastde sl\dwzienstaan:het
We
praat
krijgen.
te
de
aan
weer
boerderij
nieuweonderdeelzit erin en zegaaneen
scharenonsrond degroenetrekker,dievol
tussende brandnetelsstaat. proefrit maken.Zezïinnet terug alser een
spinnenwebben
Demensenmet het meestesleutelvertrouwen noodweerlosbarst.Naastdeboerderijwaait
eenboom om en eenblikseminslagdoetde
ter
nemendopsleutelsen schroevendraaiers
stoppendoorslaan.Voorhet eerstetenwe
hand.Webeginnende accudoor te meten:
binnen,en daarnakijkt iedereengebroederdie is nog goed.Er zit ook genoegdieselin,
tijk televisie:eersthet achtuurjournaal,dan
maarde pedalenen het contactdoenniets.
eendvd overautomonteursin dewildernis.
een
wrikt
Jaapneemteenschroevendraaier,
paarkeerbij de startmotor,en de tractor
HighÍive
komt puffendop gang.We zuchten
Alle onderdelendie losliggen,moetenin de
bewonderend.
laatstepaardagenweerin de auto'sterecht
Basgaatdie middagniet meemet het uitje;
komen.Ik kruip samenmet Brechtjeonder
de
Ook
werk.
wat
zijn nuw vereistnog heel
haarOpelAstraom de uitlaat weervastte
stafmaaktzichzorgenoverde glimmende
Eenechtemonteurzouhet misschroeven.
auto,die schuinop eenstelbielzenop het
doen,maarhet lukt. We
handiger
wat
vetdjestaat.Zehebbenbeslotenallesop alles schien
en ik hoor hoe demotor
proefritje
een
maken
stelte
in
staat
te zettenom Basin iedergeval
geven
elkaar eenhighfive.
We
snort.
teweden
rijden.
te
huis
len weernaar
'lkweetnu eindelijkwatik dit jaarvoormijn
Derestvandegroepklimt in de drie vierwielverjaardagwil,' zegtze.'Eengereedschapsauto'sdie we tot onzebeschikaangedreven
king hebben:de LaplandervanSanderenJan- koffer.'
neke,de chiqueLandcruiservanPatricken de Maarhet gaatniet overalzo makkelijk.Jaap

beetjeverweesdachtereenbiertje.Berten
Jeroenzijnwelblij: zehebbende claxonvan
hun oldtimerwetente repareren.Die ging
somsineensaanen dan niet meeruit.
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ligt onderde s l\awalsde krik het begeeft.Ge
lukkigvalt de schademee,hij heeftalleenwa
Maarde schrikzit er goedin:
schrammen.
dezeleshaddenwelieverop eenanderemanier geleerd.
Sandermoesteerderwegen Brechtjeis druk
met haareigenauto,dusik laatmijnV-snaar
Iekkerzitten.Maarsamenmet Rudiga ik wel
Het stukgereedmijn otiefiltervervangen.
schapdat ik op de eerstedag echtniet kende
komt nu goedvanpas.Binneneenhalf uurtje
is het klusjegepiePt.
je
Jaaplaat zienwaarje op moetlettenals eer
gaatkopen.Dat doethij aan
tweedehandsje
dehandvanRonniesauto.Die is eenjaar geledenbij de sloopgekochten er is dusflink
wat mis mee.Wegaaneersteenstulderijden
waarbij hij de auto flink afbeult,zodatwe de
geluidenhorendie we niet zoudenmoeten
horen.lk leerhoete zienis dat dekoppakkin
lek is,eendurereparatie,weetik inmiddels.
Aanhet eindvan deweekstapik in het'karre
tje' dat ik eenstukbeterheb lerenkennen.
Voorhet eerstdraagik weerschonekleren,
maarmijn nagelshebbennog zwarterander
In mijn taszit naasteenverseflesmotorolie
eenechtcertificaat.Ik zoefoverde snelweg
terugnaardebewoondewereld,niet langer
maaramateursleutelaar.
autoanalfabeet,

