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Tom en Jeroen puffen uit

Jeroen demonteert
de Suzuki Swift

Gidsredacteuren gaan niet op
vakantie maar op cursus.
'Zoals een week lang onver-
vaard sleutelen aan auto's.
Na deze cursus kan de garage
ons niets meer wijsmaken.
TEKST EN FOTO'S ELJA LOOUESTUN

Jx lig op mijn rug in het gras. Naast mij ligt

I Rudi, tussen ons in staat een afwasteiltje
Ihalfuol motorolie.ln mijnhand hou ikeen
oliefilter.'Wat een mooi werk hè?,'straalt hij.
'Dat we hier toch mogen ztjn.Jtj hebt straks
weer een prachtkarretje hoor!'
Dat prachtkarretje is de vaalrode Toyota Co-
rolla uit lggl van mijn moeder, die ik geleend
heb voor deze autosleutelcursus. Op en rond
een kampeerboerderij op de grens van Bra-
bant en Limburg leer ik in een week, samen
met elf andere deelnemers, alles over bou-
gies, remschijven, distributieriemen en kop-
pelingsplaten. De cursus werd ruimvijfen-
twintig jaar geleden opgezet, vooral voor ont-
wikkelingswerkers en medewerkers van Art-
sen zonder Grenzen die inAfrika zouden
gaan werken. Zd moesten reparaties aan hun
vierwiel aangedreven auto's zelf kunnen uit-
voeren. RonnieJongert nam de organisatie in

2oo1 op zich. Hij heeft zelf twee keer meege-
daan en zorgde ervoor dat we nu terecht kun-
nen op de wedige Hoeve De Knol, tussen de
mais- en rabarbervelden. Zijn vriendin Mieke
kookt drie keer per dag een heerlijke
maaltijd.
De samenstelling van de groep is in de loop
derjaren veranderd. De artsen zonder gten-
zen krijgen tegenwoordig in Afrika les. Mijn
medecursisten zijn vooral liefhebbers en be-
zitters van bijzondere auto's. Gelukkig zijn de
meesten beginners, want ik kan noggeen
stuurkolom van een reservewiel
onderscheiden.

Speciaalgereedschap
Bert en zijn zoonJeroen hebben een echte
oldtimer meegenomen: een hemelsblauwe
Austin Healey uit 196r. 'Er rnoet vaak iets aan
gebeuren, en dat wil ik ook graag zelf kun-
nen,' aldus Bert. Janneke en Sander hebben
pas eenVolvo Laplander, een Zweedse leger-
auto uit 1976 aangeschaft.'We wilden graag
een kampeerauto waar we ook terrein mee
konden rijden, en deze vonden we zo schat-
tig,'zegtJanneke. Ondernemer in ruste Pa-
trick is van plan zdn Toyota Landcruiser echt
voor een uitdaging te stellen. De miljonair wil
hem gebruiken om een aantal maanden per
jaar tochten door Afrika mee te maken. 'Mtj.t

vrouw doet de navigatiecursus, ik de sleutel-

cursus.'Ik deel een kamer met Brechtje, orga-
nisatieadviseur uit Utrecht. Ze wilde woeger
eigenldk naar de trs.'Maar dat mocht niet
van mijn moeder. Toch heb ik altijd al graag
zelf aan mijn auto willen kunnen sleutelen.'
Ze hoopt dat ze aan het eind van de week de
kapotte uitlaat van haar Opel Astra zelf k4n
repareren. Advocaat Tim wilvooral'niet meer
opgelichtworden door de garage.'
Onze docent en autogoeroe heetJaap. Niets is
onmogelijkbij hem. Hij blijft altijd relaxed
en heeft er plezier in naar creatieve oplossin-
gen te zoeken. 'Dat kan wel,'is zijn standaard
antwoord. En als het niet op de gewone ma-
nier lukt, neemt hij een stuk'speciaalgereed-
schap', zoals een tentstok of een deel van een
krik, om iets los of vast te maken. Hij leerde
hetvak in de praktijk, als technicus bii Artsen
zonder Grenzen. Een auto hoeftvoorhem
niet te glimmen en hij is vooral van de prakti-
sche oplossingen. Voor hem is de week in
deze on-Nederlandse omgeving ook een beet-
je vakantie. Zijnveertienjarige zoon en een
wiendje vermaken zich met het sleutelen aan
een tweedehands scooter.Jaap wordt geassi-
steerd door Rudi, een praatgrage Fries.
De eerste middag rijdt een opgeschoten jon-
gen van het sloopbedrijf een rode Suziki Swift
hetweitje op.HU is verroest, smerig en in het
handschoenenkastj e liggen twee pornodvd's.
Die auto mogen we helemaal uit elkaar halen.



Rud ien  de  Aus t i nHealey u i t De b innenkantvan een motor

l te oude tractor moet weer starten

Het bewuste olíefí l ter

Binnen de kortste keren zit iedereen onder de
z\^/arte smeer. Ik zit in de achterbak en pro-
beer de bevestiging van de gordel los te draai-
en. Op deze manier leren we meer over de
constructie, en vooral over het gereedschap
dat we moeten gebruiken. Liever een dopsleu-
tel dan een steeksleutel en pas bij uiterste
nood een tang. En de meest gebruikte sleutels
zijn altijd kwljt, weetJaap alvast te melden.
Sander, eigenaarvan een Mercedes srr<, in-
specteert het remsysteem. Hij doet mee om-
dat hd zelfgraag sleutelt, en graag een beetje
in auto's handelt. Maar hij vindt dat hij ken-
nis mist. Hij zit ook net tussen twee wijncur-
sussen in en deed al eens een cursus Bulgaars.
'Ikvind het gewoon leuk om te leren.'

Poelietrekker
Ronnie en Mieke zorgen ervoor dat onze da-
gen volgens een betrouwbaar schema verlo-
pen. Om half negen ontbijten we, elf uur is
koffietijd, half een lunch, om vier uur is er
weer koffie en om half zeven is het diner.
Ronnie begint de dag elke ochtend door een
stukje voor te lezen uit de zogenaamde bijbel
voor de autosleutelaar,Het grote Auto-ABC
uit t97o. Bij elke letter staan ouderwetse be-
schrijvingen voor de automobilist. Dagelijks
krijgen we een grappig stukje te horen, bij-
voorbeeld over de juiste kleding voor dames
('een broek is voor sommige dames geschikt,

maar schijnt hinderlijk te kunnen gaan knel-
len'). Ook laat hij dan een stuk gereedschap
of een onderdeel van de auto zien, waarbij we
moeten raden wat het is. De eerste dag is dat
een tang om het oliefilter los te draaien. Als
we elkaar na een paar dagen allemaal wat be-
ter kennen, worden er's avonds bij een bier-
tje grappen over gemaakt. Een raar stuk ge-
reedschap als een poelietrekker leidt tot uren
typische autosleutelhumor.
Student en autogekTom kan uren praten
over wat hij een'chille kar'vindt. Vooralsnog
moet hij het nog even met de Renault Clio
van zijn moeder doen. Hij is verrast dat er ook
viervrouwelijke deelnemers zijn, net als San-
der. 'lkvind het nog steeds raar dat ik hier
met wouwen over auto's zit te praten,'bekent
die. De mannen verontschuldigen zich af en
toe voor een vermeend vrouwonvriendelijke
opmerking, en twijfelen soms of ze ons moe-
ten laten aanmodderen of werk uit handen
moeten nemen. Ik maak indruk als ik non-
chalant met een steeksleutel een flesje bier
openwip. Vervolgens moet ik echter wel on-
der de auto duiken om te controleren of het
dopje niet in het motorblok terecht is
gekomen.

V-snaar
Als we bekend zijn met de basisonderdelen
en de gereedschappen, gaan we naar onze ei-

gen auto's kijken.Jaap heeft mijn Corolla uit-
gekozen om te laten zien wat er bij een grote
beurt en Rpr-keuring moet gebeuren. Hij
krikt de auto omhoog en wrikt wat aan de
banden. De koelvloeistof is eenbeetje roestig,
vindt hij. De kapotte uitlaat is inmiddels van
de auto van Brechtje af. De autogekken kun-
nen geen genoeg krijgen van het grommende
geluid dat die nu maakt. Maar er valt nog
meer aan te klussen. Ik help haar de wielen
eraf te halen om de voor- met de achterwie-
len te verwisselen, in de hoop dat de auto dan
recht gaat lopen.
Mijn oliefilter moet vervangen worden. Dat
lijkt me een haalbare kaart. Maar in de V-
snàar zitten ook wat barstjes. De ogen van
Sander en Brechtje beginnen te glimmen: het
lijkt ze toch wel een heel goed plan als we die
vervangen. Ik twijfel nog een beetje, want ik
heb mijn moeder beloofd dat de auto ook
weerheel terugkomt.
Sander enJanneke zijn bij het avondeten
trots: zij hebben de kleppen van hun Laplan-
der gesteld en hij loopt nu een stuk beter.
nvrw-fanaat Bas heeft juist een teleurstelling
teverwerken. Hij wil een onderdeelvervan-
gen, maar wat relatief eenvoudig leek, blijkt
een specialistische reparatie. Nu heeft hij de
onderkantvan de auto al open liggen en kan
hij niet meer terug. De normaal zo kreukloze
fiscalist zit nu nog onder de smeerolie een
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beetje verweesd achter een biertje. Bert en

Jeroen zijnwelblij: ze hebben de claxonvan
hun oldtimerweten te repareren. Die ging
soms ineens aan en dan niet meer uit.

Terrelnrljden
Halverwege de week mogen we proberen om
een tractor van de eigenaar van de kampeer-
boerderij weer aan de praat te krijgen. We
scharen ons rond de groene trekker, die vol
spinnenwebben tussen de brandnetels staat.
De mensen met het meeste sleutelvertrouwen
nemen dopsleutels en schroevendraaiers ter
hand. We beginnen de accu door te meten:
die is nog goed. Er zit ook genoeg diesel in,
maar de pedalen en het contact doen niets.

Jaap neemt een schroevendraaier, wrikt een
paar keer bij de startmotor, en de tractor
komt puffend op gang. We zuchten
bewonderend.
Bas gaat die middag niet mee met het uitje;
zijn nuw vereist nog heel wat werk. Ook de
staf maakt zich zorgen over de glimmende
auto, die schuin op een stelbielzen op het
vetdje staat. Ze hebbenbesloten alles op alles
te zetten om Bas in ieder geval in staat te stel-
len weer naar huis te rijden.
De restvan de groep klimt in de drie vierwiel-
aangedreven auto's die we tot onze beschik-
king hebben: de Laplander van Sander enJan-
neke, de chique Landcruiser van Patrick en de

Artsen zonder Grenzen-wagen van de cursus.
In colonne rijden we naar een motorcross-
baan vlakbij. Daar komen we erachter waar
die auto's eigenlijk voor bedoeld zijn. Het is

een geweldig gevoel om de sterke auto zon-
der veel moeite over de zandheuvels te sturen.
De stemming is uitgelaten als we terugkomen
en wordt nog beter als we Bas en Rudi met
een glimlach naast de sl\dw zien staan: het
nieuwe onderdeel zit erin en ze gaan een
proefrit maken. Zezïinnet terug als er een
noodweer losbarst. Naast de boerderij waait
een boom om en een blikseminslag doet de
stoppen doorslaan. Voor het eerst eten we
binnen, en daarna kijkt iedereen gebroeder-
tijk televisie: eerst het achtuurjournaal, dan
een dvd over automonteurs in de wildernis.

HighÍive
Alle onderdelen die los liggen, moeten in de
laatste paar dagen weer in de auto's terecht
komen. Ik kruip samen met Brechtje onder
haar Opel Astra om de uitlaat weer vast te
schroeven. Een echte monteur zou het mis-
schien wat handiger doen, maar het lukt. We
maken een proefritje en ik hoor hoe de motor
teweden snort. We geven elkaar eenhigh five.
'lkweet nu eindelijkwat ik dit jaarvoor mijn
verjaardag wil,' zegt ze.'Een gereedschaps-
koffer.'
Maar het gaat niet overal zo makkelijk.Jaap

De Volvo
Laplander
op  de
ter re i  nbaan

De auteur constateert een gat in de uit laat

ligt onder de s l\aw als de krik het begeeft. Ge-

lukkigvalt de schade mee, hij heeft alleenwat
schrammen. Maar de schrik zit er goed in:

deze les haddenwe liever op een andere ma-

nier geleerd.
Sander moest eerder weg en Brechtje is druk
met haar eigen auto, dus ik laat mijnV-snaar
Iekker zitten. Maar samen met Rudi ga ik wel

mijn otiefilter vervangen. Het stuk gereed-

schap dat ik op de eerste dag echt niet kende,

komt nu goed van pas. Binnen een half uurtje

is het klusje gepiePt.

Jaap laat zien waar je op moet letten als je eer

tweedehandsje gaat kopen. Dat doet hij aan

de hand van Ronnies auto. Die is een jaar ge-

leden bij de sloop gekocht en er is dus flink

wat mis mee. We gaan eerst een stulde rijden
waarbij hij de auto flink afbeult, zodat we de
geluiden horen die we niet zouden moeten
horen.lk leer hoe te zien is dat de koppakkin
lek is, een dure reparatie, weet ik inmiddels.
Aan het eind van de week stap ik in het'karre
tje' dat ik een stukbeter heb leren kennen.
Voor het eerst draag ik weer schone kleren,
maar mijn nagels hebben nog zwarte rander
In mijn tas zit naast een verse fles motorolie
een echt certificaat. Ik zoef over de snelweg
terug naar de bewoonde wereld, niet langer

autoanalfabeet, maar amateursleutelaar.

t.::
! :

I

10


