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Vakantie van de penningmeester:
weekcursus autosleutelen
Wat vooraf ging…
December 2018. Ineens besef ik:
binnenkort vliegt ook mijn jongste zoon
uit. En mét mijn studerende kinderen
verdwijnen ook hun Volvo 66 en Daf
66 (mijn lievelingen) steeds verder uit
beeld. Het wordt hoog tijd dat ik een
Daf aanschaf die helemaal voor mijzelf
is.
De vraag rijst of ik me de luxe van een
oldtimer kan permitteren als ik voor
ieder wissewasje naar een garage moet.
Het lijkt me een goed plan om zelf te
leren sleutelen. Want ik heb ook nog
dromen voor later: ik wil ooit eens
aan zo’n mooie rally in Scandinavië
meedoen. Dan moet ik op het gebied
van autotechniek wel zelfredzaam zijn.
En misschien wel de belangrijkste reden
om te willen leren sleutelen: ik wil niet
afhankelijk zijn van vreemde mannen als
ik onderweg strand.

Intensieve sleutelcursus
Op internet vind ik bij www.
autosleutelcursus.nl een intensieve
sleutelcursus van een week speciaal
voor oldtimers. Dat lijkt me een mooie
invulling van mijn vakantie. Ik spreek
met mijn zoons af dat ik de lievelingen
voor dit doel mag gebruiken. De Volvo
66 van zoon Noud wordt aangewezen
als eerste slachtoffer. De dikke Daf 66
van zoon Pieter staat reserve.
De sleutelcursus wordt gegeven door
een organisatie die ooit begon met het
opleiden van ontwikkelingswerkers
die hun 4x4 in verre landen zelf
rijdend moeten zien te houden. Uit
enthousiasme over de opzet van de
cursussen zijn er later ook andere
doelgroepen bijgekomen zoals
camperaars en oldtimerliefhebbers.
De website wekt vertrouwen en ik

meld me aan. Organisator Ronnie
Jongert verzekert me dat er bijna
altijd meerdere vrouwen meedoen. Is
dat belangrijk? Om te leren sleutelen
natuurlijk niet echt, maar het lijkt me
toch prettig.
Murphy strikes
Het lijkt alsof hogere machten het niet
eens zijn met mijn plannen: Al het hele
voorjaar zijn er problemen met de
Volvo 66. Dankzij vakkundige hulp van
twee niet nader te noemen ereleden
krijgt Noud zijn auto weer aan de praat,
maar het lukt niet meer om op de
valreep nog een APK-keuring te regelen.
Gelukkig kan de Daf 66 van Pieter de
honneurs waarnemen. Ik krijg een
bevestigingsbrief van de cursus en zie
dat ik de enige vrouw ben…
Anderhalve dag voor de cursus komt
Pieter de Daf 66 ruilen tegen mijn daily
driver. Ik vraag hem om de Daf nog even
vol te tanken. Na tien minuten gaat mijn
telefoon: “mam, hij start niet meer…”
Mijn bloeddruk stijgt net zo snel als het
aantal wolven in Limburg. Ik spring in
mijn daily en rijd naar het tankstation.
Aangekomen bij het weigerachtige
vehikel is het zelfs mij duidelijk: de Daf
start niet.
Ik denk koortsachtig na: hoe kom ik
nu morgen op mijn werk en hoe kan ik
overmorgen mét oldtimer bij de cursus
kan verschijnen? Op aanraden van Jaap
de Wit bel ik maar vast met Toon de
Greef. Deze orakelt aan de hand van
een foto feilloos het nummer van een
vervangende startmotor op. En voor het
geval dat deze niet op voorraad is, geeft
hij ook nog een alternatief nummer.
Vreemde man
Er duikt plotseling een vreemde man

onder de motorkap. Hij ramt met een
flinke pijp op de startmotor. Het wonder
geschiedt: als we starten slaat de Daf
aan. Ondanks mijn opluchting ben ik net
zo chagrijnig als het verveeld wachtende
gezin van deze hulpvaardige man. Dit
is dus precies wat ik niet wil en waar ik
mezelf van wil verlossen: bij eenvoudige
pech afhankelijk zijn van onbekende
mensen.
De volgende morgen start de Daf
redelijk. Ik hoop maar dat hij me ’s
middags ook weer thuis wil brengen.
Dat doet hij inderdaad, maar aan het
starten hoor ik al dat hij niet van plan is
om hierna nog eens te starten.

De cursus
De ochtend van vertrek heb ik dan ook
assistentie nodig om de Daf met een
paar ferme klappen te verleiden met
mij op cursus te gaan. Met gemende
gevoelens (is dit nu echt leuk?) koers
ik richting Hoeve de Knol in Holthees
op slechts 40 oldtimerminuten van
mijn thuisadres. De Daf heeft de
boodschap begrepen en doet braaf wat
hij moet doen. Ik arriveer wonderwel
op tijd en word opgevangen door de
twee docenten die deze week zullen
begeleiden: Willem van Dijk, docent
autotechniek bij ROC Rijn IJssel en
Menno Goedhart, gepensioneerd
technisch adviseur van Artsen zonder
Grenzen.
De Daf mag voorlopig geparkeerd
worden en mijn camper gaat naar het
kampeerterrein. Er wordt gemeld dat
er een zwaar pakket van DAF Club
Nederland is gearriveerd. Dat moet
mijn nieuwe startmotor zijn (met dank
aan onze magazijnvrijwilligers). Als
alle cursisten gearriveerd zijn -gelukkig
toch nog een vrouw- en iedereen
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geïnstalleerd is, begint de cursus.
We zijn met negen cursisten en auto’s:
een Volvo 145 (1973), Volvo 240 (1984),
Morris Minor 1000 (1960), Austin Mini
1000 (1979), Volkswagen T3 (1984),
Renault Trafic (1991), Renault Saviem
TP3 (1978), Mazda MX-5 (1997) en
tenslotte mijn ‘dikke’ Daf 66 (1972).
Twee cursisten zijn gevorderd en
doen mee omdat ze het leuk vinden
of vanwege de klussen die ze willen
oppakken. De rest heeft weinig tot geen
sleutelervaring.
Eerst slopen
Het middagprogramma begint met
een les over gereedschap en het
gebruik ervan. Daarna gaan we naar
het sleutelveld waar we de komende
week onze dagen zullen slijten. Om te
beginnen mogen we moeder Aarde
verlossen van een VW Caddy (diesel)
en een VW Golf (benzine). Tijdens
het slopen en demonteren ervan
leren we in de praktijk alvast hoe een
motor ongeveer in elkaar zit. Maar de
belangrijkste les van deze activiteit:
hoe kan je gereedschap gebruiken
zonder het te vernachelen? Welk stuk
gereedschap gebruik je in welk geval?
Hoe krijg je vastgeroeste onderdelen
los? Ik leer al snel dat een stalen pijp
een onmisbaar verlengstuk is als je niet
al te sterk bent.
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Dan theorie en sleutelen
De dagen die volgen, kennen een
vast stramien: Iedere morgen een
gezamenlijk ontbijt, waarna Ronnie een
passage voorleest uit het boek ‘Zen en
de kunst van het motoronderhoud’ van
Robert Pirsig. Dan een spelletje waar we
hopeloos slecht in zijn: het raden van
een willekeurig auto-onderdeel dat aan
tafel wordt doorgegeven. In de loop van
de week zal ik me dikwijls verschuilen
achter de smoes dat zo’n modern ‘ding’
helemaal niet in mijn Daf zit.
Na het ontbijt beginnen we met
theorieles waarna we sleutelen tot
de lunch. Uitbuiken kan vervolgens
weer tijdens de theorieles. De rest van

de middag brengen we het geleerde
verder in praktijk. Hoewel na het diner
de avonden vrij zijn met facultatieve
workshops, wordt er regelmatig
ook dapper doorgesleuteld tot het
donker wordt. En uiteraard wordt er ’s
avonds in de bar aan de drankrekening
gesleuteld: het is tenslotte ook vakantie.
In de loop van de week leer ik over
de verbrandingsmotor, remsystemen,
ophanging, vering, stuurinrichting,
wiellagers, ontsteking, transmissie,
carrosserie, brandstof, smering, banden
en elektro. Er gaat een wereld voor me
open.
Het is duidelijk dat de docenten willen
dat iedereen met goede remmen de
cursus verlaat. Als het slopen van
de VW’s achter de rug is, moeten de
eigen oldtimers worden opgekrikt en
leren we als eerste hoe we de remmen
kunnen checken. Voor mij en de meeste
andere beginners is het opkrikken zelf
al een belangrijke les. Maar de Daf is de
moeilijkste niet en staat al snel stevig
op zijn steunen. Het opkrikken van de
Saviem is een ander verhaal.
Projecten en onderdelen
Iedere auto heeft zo zijn eigen
problemen, die liefkozend ‘projecten’
worden genoemd en iedere cursist
werkt onder leiding van de docenten
aan zijn eigen projecten. De Austin Mini
is een project van de buitencategorie.
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vrijwilligers steeds supersnel verzonden
worden.

De auto is zieltogend per ambulance
binnengebracht. De eigenaar, een
student uit Delft, heeft het vaste
voornemen om rijdend de cursus te
verlaten. Niemand durft er zijn geld
op in te zetten; de kans op een zachte
Brexit lijkt stukken groter.
De behoefte aan onderdelen groeit
recht evenredig met de toename van
onze sleutelvaardigheden. Dagelijks
worden er onderdelen besteld bij
een lokale automaterialenzaak en
het is belangrijk dit vroeg op de dag
te doen. Met een beetje geluk wordt
de bestelling dan rond de middag al
afgeleverd of kan deze in de loop van
de middag worden opgehaald met
de Twizzy die wij mogen gebruiken.
Ook verschijnen er regelmatig
pakketbezorgers die als Sinterklaas
worden binnengehaald. We kennen
deze week geen grotere vreugde dan de
juiste onderdelen op het juiste moment
te ontvangen. Gelukkig kan ik specifieke
onderdelen via ons onderdelenmagazijn
bestellen, welke dankzij onze

Vruchtbaar
In de loop van de week pak ik onder
leiding van de docenten heel wat zaken
aan. Mijn remmen vragen aandacht,
maar ik begin met het vervangen
van de startmotor. Nadat ik de oude
heb gedemonteerd haal ik de nieuwe
(alternatieve) startmotor uit de doos.
Docent Willem kijkt bedenkelijk, want
het is een heel ander model. Ik sputter
dat hij gewoon móet passen omdat
‘Toon de Greef het zelf heeft gezegd’. Na
wat passen en draaien blijkt 3285598DU
inderdaad perfect te passen. Als ik hem
test en de auto start subiet, krijg ik mijn
eerste kick. Sleutelen is geweldig leuk!
Er is ook een facultatieve workshop
lassen. Ik besluit niet mee te doen,
maar volg wel het theoriegedeelte. Tig,
mig, mag…de workshopleider legt het
allemaal prima uit. Omdat ik nog veel
te doen heb aan mijn auto, waag ik
me niet aan de praktijk van het lassen.
Leren sleutelen, dat is hét doel.
Als ik op donderdagavond eindelijk
mijn Daf omlaag kan brengen voor
een proefrit heeft deze een 10.000
km-beurt gehad, nieuwe remblokjes,
nieuwe wiellagers en opgekalefaterde
remschijven (vervangen ging niet zonder
maatwerk bij deze Daf met Volvokapsones). Verder zijn de startmotor,

v snaar en de kilometerteller-kabel
vervangen, is de verlichting in orde
gemaakt en de uitlaat beter vastgezet.
Het vervangen van de afgebroken
kilometerteller-kabel leek het simpelst,
maar bleek het lastigst en zeer
tijdrovend. Daarnaast heb ik geleerd
om kleppen te stellen, een V4-meting te
doen (om probleemveroorzakers op te
sporen) en om een uitlaat te vervangen.
Besluit
De laatste ochtend besteden we aan
het fenomeen apk-keuring. In een
nabij gelegen garagebedrijf gaat de
Morris Minor door de mangel. De
garagehouder legt uit op welke punten
geoordeeld wordt en welke criteria
gelden. Terug op de leslocatie legt
docent Willem uit waar je op moet
letten bij aankoop van een tweedehands
auto. Terwijl we ons opmaken voor de
afscheidsceremonie horen we een auto
starten, gevolgd door tot dan onbekend
motorgeluid. Gejuich stijgt op: alle
auto’s zullen de cursus rijdend verlaten.
Zelfs de Austin Mini.
Ik kijk terug op een geweldig gezellige
week waarin ik veel geleerd heb.
Sleutelen is nog veel leuker en vraagt
meer creativiteit dan ik al dacht. Ik snap
nu beter hoe een auto werkt en durf
een oldtimer onder handen te nemen.
Ik ben niet meer bang om iets kapot te
maken of te verprutsen. Ik moet nog
veel leren, maar dat zal de pret niet
drukken. Ik ga volgend jaar gewoon
weer op autosleutelcursus. Dan wel met
mijn eigen Daf. Want terwijl ik dit schrijf
staat er weer eentje onder mijn dak.
Van mij, voor mij. Omdat ik het aandurf!
Irma Hak
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