
Gevorderd: 
Raymond (m) heeft 
tijdens zijn militaire

dienst al veel geleerd
over voertuig -

onderhoud. Dat 
deelt hij graag met

medeklussers.

Trots: Laat
de motor van
een oldtimer
het afweten,
dan verhelpt
een béétje ei-
genaar het
euvel zelf.
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Op zomercursus autosleutelen: geen zonne-
brandcrème, maar een gezicht vol smeerolie.
Niet languit op een strandhanddoek, maar
onder een opgekrikte carrosserie.

Tekst: Matthijs Meeuwsen Foto: Cor de Kock

ZOMER-
SERIE (3)
Waarom je 
hersencellen
op de nulstand
zetten? Een 
vakantie leent
zich prima om
kennis te ver-
garen of om 
jezelf nieuwe
vaardigheden
aan te leren.

Voor de derde
aflevering van
de serie 
Een leerzame
zomer ging
Reiswereld 
een dag op 
autosleutel -
cursus.

maken voor oldtimerfanaten, aan-
staande (wereld)reizigers en men-
sen die gewoon meer over hun
auto willen weten.
,,Je hoort zoveel verhalen; het is

toch fijn om wat steviger in je
schoenen te staan bij de garage,’’
vindt deelnemer Jan. ,,Mijn vrouw
en andere zoon zijn nu een week
op schildercursus, maar deze jon-
gen houdt gewoon meer van elek-
triciteit.’’
Jorn: ,,Toen ik 12 was knutselde

ik al een eigen karretje in elkaar

met een ruitenwissermotor, een
stoel en het onderstel van een kin-
derwagen.’’
Jan: ,,En wat me verbaast: er

lopen hier ook gewoon drie vrou-
welijke deelnemers tussen de
smeerolie.’’
Lunchtijd. Terwijl de plakken

kaas en salami over tafel gaan,
worden weemoedig herinnerin-
gen opgehaald aan de geliefde
bakkies van weleer. Televisiepro-
ducente Jacqueline (Volvo): ,,Bij
deze auto voel ik niet veel; het is

‘Is dit een bovenliggende  

I
nstructeur  Jaap slaat een the-
atrale zucht als de motorkap
van de oude Volvo omhoog
wordt getrokken. ,,Deze is zó
volgepropt met kabeltjes,
slangetjes en overbodige rari-
teiten, je wordt al ontmoedigd

als je er naar kijkt. Maar goed jon-
gens, welke onderdeeltjes herken-
nen jullie?’’
De dertien cursisten duiken

met hun neus nog dichter op het
stoffige motorblok. Inspuitleidin-
gen. Distributieketting. Stuurbe-
krachtigingssnaar. Bobine. Terwijl
de onderdelen benoemd worden,
vuurt het groepje gretig vragen af
op de Alwetende Cursusleider.
‘Jaap, waar zit het expansievat?’
‘Jaap, waarom zie ik vier bougies
en maar drie uitlaten?’ ‘Jaa-haap,
is dit ook een bovenliggende nok-
kenas?’ Ict’er en zelfverklaard
sleutelnovice Jan stoot op de ach-
terste rij zoon Jorn aan. Zachtjes:
,,Help mij eens. Heb jij gevolgd
wat het allemaal is?’’ Moeiteloos
benoemt de 17-jarige jongen
(,,Maar wel al mijn eerste rijles
gehad, hè,’’) alle details.

Welkom op de zomercursus auto-
sleutelen. Het is pas de derde dag
van de week, maar op de Bra-
bantse cursusboerderij getuigen
de berooide karkassen van twee
‘sloopauto’s’ al van de onstilbare
sleutelhonger op voorgaande
dagen. Een roestige Renault 19 en
een vervallen Fiat, tot op het laat-
ste magneetventieltje en vleugel-
moertje uit elkaar geschroefd als
oefening ter stimulatie van de au-
tokennis en het gereedschapge-
bruik. 
Ook vandaag begon de dag

weer volgens vast recept. Organi-
sator Ronnie Jongert leest bij het
ontbijt een stukje voor uit de
‘sleutel-Bijbel’ (Het Grote Auto-
ABC uit 1970) en schotelt de deel-
nemers vervolgens een vreemdge-
vormd auto-onderdeel voor waar-
van zij de oorsprong moeten
raden. Als de cursisten even later
aan de buis gekluisterd zitten
voor een dvd’tje over het koelings-
systeem in dieselmotoren, legt hij
de roterende tandwielconstructie
buiten op tafel. Grijnzend: ,,Niet
doorvertellen, maar ik had zelf

ook geen idee waar ie voor
diende.’’

,,Kolere Raymond, daar kan een
goudvis in zwemmen. Je begrijpt
dat dit soort perfectie agressie bij
de andere deelnemers opwekt,
hè?’’ Opsporingsambtenaar Ray-
mond hangt met zijn medecursis-
ten blinkend van trots boven het
dito opgepoetste motorblok van
zijn Opel Omega. ,,In militaire
dienst heb ik voertuigonderhoud
geleerd, hè,’’ glundert hij later. ,,Ik
kijk echt al tijden uit naar deze
week. Ik heb een nieuwe dynamo
uitgezocht, nieuwe bougies, een
nieuwe multiriem en ik wil ook
mijn gaskleppenhuis reinigen. Dit
is mijn huiswerkauto, ik heb hem
speciaal gekocht voor deze cur-
sus.’’ Een andere deelnemer:
,,Jezus Raymond, zelfs je gereed-
schap blinkt als een spiegel.’’
Dertig jaar terug was de zomer-

cursus vooral bedoeld om ontwik-
kelingswerkers klaar te stomen
voor panne onderweg, maar orga-
nisator Jongert heeft ze het afge-
lopen decennium zien plaats -
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Cursist Jacqueline

‘Toen mijn
vorige
Volvo 
het begaf,
heb ik
tranen
met tuiten
gehuild’

KLUSSEN
Kapotte koelkast?

Steeds meer individuen verruilen hun vakan-
tie voor een potje ontwikkelingswerk in den
vreemde, maar wat doe je in dat Oegandese
dorpje – ver weg van je vertrouwde Hollandse
klusjesman – als de stoppen springen, de wa-
terpomp het begeeft of je auto panne krijgt in
de rimboe? Wie voor vertrek heeft deelgeno-
men aan de Techweek in Enschede zal de
mankementen oplossen zonder zich jamme-
rend tot de hemel te hoeven wenden. Deze
jaarlijkse zomercursus bereidt (toekomstige)
ontwikkelingswerkers die geen kluskaas heb-

ben gegeten al meer dan drie decennia voor op de ontberingen
on the road. In zeven dagen leer je onder meer autobanden plak-
ken, aggregaten bedienen, muurtjes metselen, waterleidingen
aanleggen en banken timmeren. Maar misschien wel de belang-
rijkste les die cursisten leren: hoe repareer je een koelkast die
kapot gaat in de Afrikaanse zomerhitte? www.wot.utwente.nl

TECHTRIP
Nerd alert!
Zelfs voor de wat meer ervaren
liefhebber van boutjes en moertjes
is het wat veel gevraagd om in een
korte zomercursus te leren een pc
uit – en belangrijker – weer in el-
kaar te schroeven. Waarom dus je geliefde computer opofferen
aan je sleutelwoede als je met de 10-daagse techtrip ook naar
Amerika kunt vliegen om een kijkje achter de schermen te
nemen in het hoofdkwartier van Microsoft? Naast het software-
imperium van Bill Gates neem je in Seattle plaats achter de as-
semblagelijn van de nieuwste Boeings, om via Amerika’s oost-
kust de fameuze – nerd alert! – Silicon Valley te bereiken. Aldaar
wordt onder meer een bezoekje gebracht aan de campus van
Google, word je losgelaten in een van Amerika’s grootste Apple-
winkels en duik je in het Computer History Museum in de revo-
lutie van de bits en bites. djoserthemareizen.nl

SURVIVAL
Prehistorisch doe-het-zelven

Leuk, al dat gesleutel, maar een echte vent weet
ook wel dat hij zonder de moderne techniek vol-
komen kansloos zou zijn. Nee, dan de prehisto-
rie, toen doe-het-zelf nog letterlijk stond voor:
Doe! Het! Zelf! Zelf van takken een stulpje
maken, zelf vuur maken en zelf dieren opsporen
om ’s avonds je knorrende maag te vullen. Geluk-
kig is er anno 2011 nog de zomerse bushcraft-
week van survivalspecialist Outback, waarin zelfs

de meest moderne metroman weer de Neanderthaler in zichzelf
vindt. Naast bovenstaande vaardigheden leer je in de jungle van
de Belgische Ardennen water te vinden, touwen te knopen, je te
oriënteren via de sterren en een puik potje prehistorisch te
koken. Ja, er wordt hier en daar ook een spanzaag gebruikt,
maar die maken de bezoekers uiteraard op eigen houtje. Als
echte doe-het-zelvers. indeoutback.nl/belgie-1.html

SCHOENMAKEN
Pimp je pumps
Terwijl manlief met zijn achter-
hoofd in de smeerolie ligt, kun
je in Amsterdam ook als vrouw
heerlijk de handen uit de mou-
wen steken tijdens een inten-
sieve zomercursus schoenontwerp. In het atelier van Esther van
Schagen leren bezoekers in zes dagen pumps te ontwerpen én te
maken. Imiteer die onbetaalbare Manolo Blahnikjes uit Sex and
the City of creëer die knotsgekke divahakken die je nergens in
de winkels kunt vinden. Terwijl híj ligt te knutselen met dop-
sleutels, ga jíj bij Mijn Stoute Schoenen voor het echte werk: in-
dustriële naai- en schuurbandmachines. Een hotelletje moet je
zelf regelen, maar je waggelt de laatste dag wel op je eigen crea-
ties het atelier uit. mijnstouteschoenen.nl

gewoon een tussenvolvootje dat ik
van Marktplaats heb geplukt.
Maar de vorige was echt mijn
grote liefde. Ik heb tranen met
tuiten gehuild toen hij het begaf.’’
Webredacteur Lieke (Opel Kadett
‘Katt’): ,,Onze eerste auto was
‘Suzy’ de Suzuki. Op een gegeven
moment werd rijden alleen zo
link dat het suicide Suzy werd.
Maar het is toch een heel triest
moment als je d’r uiteindelijk uit
beeld ziet verdwijnen achter de
takelwagen.’’

‘De achteras met hypoïdvertan-
ding op pignon en kroonwiel is
van het halfzwevende type. De
achterbrug is tevens via een aan
de differentieelhuis gemonteerd
verlengstuk flexibel met de wagen-
vloer verbonden, en door middel
van in de lengterichting gemon-
teerde geleidearmen en een pan-
hardstang bevestigd…’
,,Och, natuurlijk!’’ lacht cursist

Theunis sarcastisch. De psychia-
trisch verpleegkundige – rockabil-
lykuif, rouwrandjes onder de na-
gels, Jerry Lee Lewis T-shirt onder
zijn overall – gooit het instructie-
boekje van zijn oude Kadett met
een boog terug in het gras. ,,Man,
ik was de draad na de eerste zin
al kwijt.’’
Vriendin Lieke bladert onder-

tussen door de Opel Kadett-uit-
gave van Nu kan ik het zelf uit
1965. Zo nu en dan krabbelt ze on-
derdelen op een boodschappen-
lijstje die Theunis vanonder de
opgekrikte auto doorgeeft. Lagers

achteras. Rubbers schokdempers.
Remslangetje. Lieke: ,,O nee, die
lijst wordt steeds langer. Maar
goed, als dat gerammel over is,
kunnen we straks op de snelweg
tenminste weer tegelijkertijd pra-
ten en muziek luisteren.’’
Het is diagnosemiddag en in-

structeur Jaap maakt rondjes over
het terrein om bij elke auto de
noodzakelijke klussen voor deze
week te inventariseren. Autogek
Raymond geeft Jan ondertussen
tips (,,geleerd in militaire dienst,
hè,’’) over de wielbouten van de
Mazda 626, zojuist door zoon
Jorn feilloos tussen twee Volvo’s
geparkeerd. Vanonder een derde
Volvo klinkt de lach van Jacque-
line. ,,Gadverdamme, dat ziet er
wel aangetast uit allemaal. Ik
snap er geen bal van. Ja, bij
Marktplaats doen ze er geen in-
structieboekje bij, hoor.’’ �

Ronnie Jongert organiseert
elk jaar zomercursussen auto-
sleutelen op Hoeve de Knol:
een aangenaam boerenland-
goed tussen de rabarbervel-
den van het dorpje Holthees
(op de grens van Brabant en
Limburg). Voor een week, in-
clusief eten, overnachtingen
en cursusboek, betalen cur-
sisten 650 euro.
autosleutelcursus.nl

Andere cursussen
doe-het-zelven?

     nokkenas?’

Autosleutelen in Holthees


