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De basisspanning van onze VW 
wordt geleverd door de accu, je 
hebt 6 V en 12 V accu's, beiden 
werden gebruikt in onze klas-
sieke Volkswagens. We hebben 
de werking en diagnose van de 
accu uitvoerig besproken in de 
eerste editie van dit magazine 
op pagina 34. In editie 07 heb-
ben we het over de bougies 
gehad, het is de bougie die de 
vonk zal leveren om het brand-
stofmengsel te doen "ontplof-
fen" in de cilinders.

Een spanning van 6 volt of zelfs 
12 volt is niet voldoende om 
de vonk te genereren aan de 
elektroden van de bougie. De 
luchtspleet tussen de elektroden 
is amper 0,7 mm bij de Type 1 
motoren, maar om een vonk te 
laten overslaan heb je duizen-
den volts nodig. En dat is net 
wat de bobine doet; het omzet-
ten van de laagspanning van de 
accu naar een hoogspanning 
van meerdere tienduizenden 
volts.

Voordat we leren hoe een bo-
bine uit te testen op een goede 
werking, zullen we eerst probe-
ren te begrijpen hoe deze werkt, 
hoe kan je nu een laagspanning 
vermenigvuldigen met een fac-
tor duizend of meer? Dat is de 
magie van inductie!

Laagspanning en hoogspanning

0,7 mm
opening tussen de elektroden
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De bobine vind je met metalen 
beugels vastgemaakt aan het 
koelhuis op een Type 1 motor. 
Ze zijn in verschillende uit-
voeringen, in 6 V en 12 V, de 
kleur van de bobine kan 
ook anders zijn (blauw, 
zwart, ...).
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Wanneer een elektrische stroom 
door een spoel vloeit, ontstaat 
er een magnetisch veld rond die 
spoel. Een spoel wordt gemaakt 
door een koperen geleider te 
wikkelen rond een vaste kern. 
Indien deze stroom plots wordt 
onderbroken, ontstaat er in de 
tweede spoel (die in de nabij-
heid van de eerste spoel ge-
plaatst wordt) een magnetisch 
veld en dus ook een spanning.

Onze bobine bestaat dus uit 
twee spoelen met een verschil-
lend aantal wikkelingen. 
Het verschil in spanning 
tussen de eerste spoel 
(primaire kring) en de 
tweede spoel (se-
cundaire kring) zal 
afhankelijk zijn van 
de wikkelverhouding 
van beide spoelen. De 
wikkelingen zijn het 
aantal keren dat de 
elektrische kabel rond 
wordt gewikkeld.

Wat is inductie?
Wanneer je op de primaire kring 
van de bobine een lage span-
ning aansluit van 6 V of 12 V, 
en je deze spanning plots laat 
wegvallen, ontstaat er in de se-
cundaire kring van de bobine 
een spanning die 1000 keer zo 
hoog is. De spanningsverhoging 
is afhankelijk van het verschil in 
aantal wikkelingen.

De primaire kring bestaat uit 
een dikke koperen kabel 

omdat hier een hoge 
stroom wordt doorge-
stuurd. De secundaire 

is veel dunner omdat 
de stroom in die 
kring laag is.

secundaire kring

primaire kring
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En dat is net wat we doen, we 
sluiten een laagspanning af-
komstig van de accu aan de 
primaire kring en we verbinden 
de hoogspanning op de secun-
daire wikkeling met de verdeler. 
De verdeler zal op zijn beurt de 
hoogspanning verdelen over de 
vier bougies. 

De tekening hieronder toont de 
belangrijkste onderdelen die 
een rol spelen bij het onstaan 
van de vonk in de bougies. We 
zullen ons nu concentreren op 
de aansluiting van de bobine en 
het testen van de goede wer-
king.

laagspanning

bougie

verdelerhoogspanning

bobine
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De bobine wordt vastgemaakt 
aan het koelhuis op de Type 1 
motor, andere VW types zullen 
de bobine op een andere plaats 
vastmaken, maar het principe 
blijft hetzelfde. Een metalen 
beugel rond de bobine zorgt er-
voor dat het chassis van de bobi-
ne goed wordt vastgemaakt aan 
het koelhuis. De beugel heeft 
geen aardingfunctie, de bobine 
mag geïsoleerd van de aarding 
worden gemonteerd. Op onze Volkswagen werden zo-

wel bobines van het merk Beru 
als Bosch gemonteerd. Er is geen 
verschil tussen beide merken, de 
"look" is wel erg verschillend.
Aan de onderkant van de bo-
bine zul je de aansluiting op de 
primaire kring vinden, dit zijn de 

laagspanningsaansluitingen. 
Ze worden genummerd met 

het cijfer 1 en het getal 15. 
De 15 is de plus (+) aan-
sluiting die met de plus 

van het contactslot wordt 
verbonden en de 1 is de 

aansluiting met de verdeler.

De bobine aansluiten

metalen beugel

aansluiting verdeler (-)

15: aansluiting plus (+)
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De minaansluiting van de bo-
bine wordt met de groene kabel 
van de verdeler verbonden. Zorg 
ervoor dat alle klemmen goed 
vastzitten en dat de aansluitin-
gen schoon zijn, gebruik fijn 
schuurpapier om de klemmen 
schoon te maken.

Ook een bobine kan defect ra-
ken. Meestal ontstaat er een 
kortsluiting of een onderbre-
king in de secundaire wikke-
ling, waarvan meestal niets te 
merken is zolang de bobine 
koud is, pas wanneer de bo-
bine langere tijd in bedrijf is 

en daardoor warm wordt kun-
nen er problemen ontstaan. 
Dergelijke storingen zijn met 
eenvoudige middelen moeilijk 
te constateren.  Alleen een oscil-
loscoop, die de professionals in 
huis hebben, zal je duidelijkheid 
kunnen geven over de toestand 
van de bobine. Een bobinewissel 
zal al snel bewijzen dat de bo-
bine defect is.

naar aansluiting 1 
op bobine (-)
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Je kunt heel eenvoudig testen 
of de elektrische spanning aan 
de primaire wikkeling correct is 
door met een multimeter aan de 
slag te gaan. De hoogspanning 
meten aan de secundaire wikke-
ling kan je niet meten met een 
courante multimeter. We zullen 
nu uitleggen hoe je beiden kunt 
testen. Hieronder de volledige 
opstelling van het hoogspan-
ningscircuit van je VW.

LET OP! Hoogspanning
Wees voorzichtig bij het werken 
aan de hoogspanningskring 
wanneer de ontsteking is inge-
schakeld. Raak niet één of ander 
onderdeel van de kring met uw 
blote handen aan. Werk met ge-
isoleerd gereedschap of gebruik 
werkhandschoenen. Raak ab-
soluut geen metalen delen van 
deze gereedschappen aan met 

uw blote handen.

De bobine testen
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Je zet het contact aan met je 
contactsleutel. Je verbindt de 
plus van de Multimeter of Volt-
meter met de plusklem van de 
bobine (klem 15) en de min van 
de Multimeter met de massa van 
de wagen (chassis/aarding). In 
dit geval gebruiken we als massa 
een boutje op de stroomverde-
ler. Je zou een spanning om en 

Laagspanning testen
bij de 5,5 V moeten meten voor 
een 6 V installatie en om en bij 
10 V voor een 12 V installatie. 

Zet je het contact af, dan valt de 
laagspanning weg op de bobine. 
Deze meting geeft aan dat de 
primaire kring de nodige span-
ning krijgt om te kunnen functi-
oneren.
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Indien je deze laagspannings-
waarden niet meet, dan is er iets 
fout met de spanningstoevoer. 
De spanning op de 15 klem van 
de bobine komt direct van de 
startschakelaar van het contact-
slot zoals je ziet op het schema 
rechts. We hebben het basis 
schakelschema van je VW uit-
voerig besproken in editie 02. 
We herhalen deze informatie in 
het kort op deze pagina en de 
pagina rechts. Je ziet de bobine 
als nummer 6 met de zwarte ka-
bel die van klem 15 vertrekt naar 
de zekeringskast en zo direct 
naar de contactschakelaar. De 

De elektrische installatie van een auto bestaat uit zeven basisdelen, zie  
editie 02 voor een gedetailleerde uitleg:

1. de accu (12 volt of 6 volt voor onze klassieke VW)
2. het contactslot met de startschakelaar
3. de startmotor
4. de spanningsregelaar
5. de generator (dynamo of alternator)
6. de bobine
7. de stroomverdeler, condensator en bougies

contactschakelaar (nummer 2 
op de tekening rechts) is op zijn 
beurt direct in verbinding met 
de accu (nummer 1). De 15 klem 
van de bobine is niet gezekerd, 
een kortsluiting in dit circuit 
wordt niet beschermd door een 
zekering, let dus op dat dit ka-
beltje geen contact maakt met 
de massa van je wagen. 
Het nakijken van de contact-
schakelaar, de accu, de zeke-
ringskast en alle elektrische lei-
dingen die van de accu tot aan 
de klem 15 van de bobine lopen 
is de eerste stap indien de laag-
spanning op klem 15 niet klopt.
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De tekening van het hoogspan-
nings- en laagspanningscircuit 
van de klassieke Volkswagen 
hieronder vind ik prachtig uit-
gevoerd. Het is een tekening 
die gemaakt is door de tekenaar 

Hoogspanning testen
Peter Arschwanden om het boek 
te illustreren van John Muir in 
1969. Een boek dat mij persoon-
lijk heeft geïnspireerd om meer 
over de techniek van de klassie-
ke Volkswagen te leren.

1

2

+ -

6
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Alle onderdelen reeds bespro-
ken in dit artikel vind je hier 
terug. Rechts zie je de zuiger in 
de cilinder en de bougie. Om de 
hoogspanning te testen moeten 
we nu de hoogspanningskabel 
die van de bobine gaat naar de 
verdeler losmaken aan de kant 
van de verdeler. De verdelerkap 

zal ook moeten verwijderd 
worden om de contactpunt-

jes te kunnen 
bereiken.

Op de tekening zie je dat de pri-
maire wikkeling onder spanning 
staat, wanneer de contactpun-
ten gesloten zijn loopt er ook 
een stroom door de contactpun-
ten.
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Dus het eerste wat je nu doet is 
de verdelerkap losmaken om de 
contactpuntjes te bereiken. Je 
maakt ook de centrale kabel, de 
rode kabel op de foto (kan om 
het even welke kleuren zijn bij 
jouw VW), los van de verdeler-
kap. Je moet nu de binnenkant 
van de verdeler zien en de con-
tactpunten zijn nu bereikbaar.

Gebruik bijvoorbeeld een dop-
sleutel om de poelie rond te 
draaien, we hebben dit reeds be-
sproken in editie  05 toen we het 
over de kleppen stellen hadden. 
Draai de poelie totdat de con-
tactpunten gesloten zijn, je hebt 
dan de situatie zoals afgebeeld 
op de tekening van het boek van 
John Muir op vorige pagina.
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Het is pas op het moment dat 
de stroom door de contactpun-
ten wegvalt dat de bobine 
een hoogspanning zal 
induceren. We hebben 
dit in het begin van dit ar-
tikel uitgelegd, dit effect is 
gebaseerd op het principe van 
inductie.

Wat je nu moet doen is ervoor 
zorgen dat de contactpunten 
opengezet worden.
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Het uiteinde van de hoogspan-
ningskabel is nu los, je houdt 
deze op ongeveer 1 cm afstand 
van de massa van de wagen. De 
massa kan een bout zijn onder 
de motorklep bijvoorbeeld. Wij 
gebruiken de beugel rond de 
bobine als massa. Je kunt een 
extra kabel aansluiten op de 
massa van de beugel en deze 
kabel gebruiken voor de test, dit 
zal vermijden dat de bobinebeu-
gel beschadigd wordt.

Gebruik geen geleider die in de 
buurt van de benzinepomp zit, 
je weet nooit met vonken. Zorg 
dat het contact van de wagen 
aan is. Gebruik een schroeven-
draaier om de punten van de 
verdeler manueel te openen 
zoals getoond op de foto. Bij het 
lichten van de punten van de 
stroomverdeler zal tussen het 
uiteinde van de hoogspannings-
kabel en de massa een vonk ont-
staan.
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Blijkt dit in orde te zijn, dan moet 
men zich er nog van overtuigen 
dat de verdelernok de contact-
punten ook inderdaad licht. 
Draai de poelie rond met een 
21 mm sleutel. Indien de pun-
ten open en dicht gaan, zal er 
telkens bij het opengaan van de 
punten een vonk ontstaan. Blijkt 
ook dit in orde te zijn, dan levert 
de bobine in ieder geval een 
vonk, en gaan de contactpunten 
goed open en dicht, maar het 

kan zijn dat deze vonk op één 
of andere wijze verloren gaat en 
niet zijn plaats van bestemming 
(namelijk de bougies) bereikt.
Maak de hoogspanningskabel 
van de bobine opnieuw goed 
vast. Demonteer de bougie van 
cilinder 1 zoals beschreven in 
editie 07. Maak de bougiekabel 
van bougie 1 opnieuw vast aan 
deze bougie. Houd de draad van 
de bougie dicht bij het chassis 
van de wagen. Zet het contact 
aan. Draai de poelie rond. Je zou 
een vonk moeten zien ontstaan 
aan de elektroden van de bou-
gie. Indien dit het geval is, ben je 
zeker dat de hoogspanning de 
bougie bereikt, en dat de bou-
giekabel in orde is. Herhaal dit 
voor elke bougie.
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Nieuwe bobine
Standaard bobines zijn beschik-
baar voor je VW, maar je hebt 
ook zwaardere bobines. Deze 
zwaardere bobines leveren een 
hogere vonkspanning dan stan-
daard het geval is waardoor de 
motor de koude start beter er-
vaart en de verbranding beter 
verloopt. Vele 6 volt auto's heb-
ben startproblemen, een zwaar-
dere bobine helpt om het koud-
starten te verbeteren. Montage 
van deze zwaardere bobine kan 
zelfs een hoger motorvermogen 
leveren, zeker aan te raden voor 
getunede motoren.

Nieuwe bougiekabels
Ze zijn leverbaar met een 
koperen kern, zoals ori-
gineel ook het geval is of 
met een koolstof kern wat 
beter geleidt dan koper, 
dus als je het beste wilt 
hebben zijn deze bougie-
kabels de beste keuze om de 
vonk zo goed mogelijk naar de 
bougie te leiden. 
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De bobine testen kan je dus 
gemakkelijk door eerst de span-
ning aan de primaire wikkeling 
te meten, dit is een laagspan-
ning die geleverd wordt door 
de accu. Is deze in orde dan kan 
je nakijken of de vonk aan de 
secundaire wikkeling wordt ge-
genereerd wanneer de contact-
punten worden onderbroken. 
Het testen van de vonk aan de 
elektroden van de bougies geeft 
een bijkomende zekerheid dat 
alles werkt naar behoren.

Zoals eerder gezegd kan een bo-
bine defect geraken wanneer de 
motor een tijdje draait, de bobi-
ne warmt op en de wikkelingen 
binnenin geven kortsluitingen, 
dit is moeilijk te simuleren uiter-
aard.

Heb je enige twijfels, dan kan je 
de bobine vervangen en indien 
nodig de bougiekabels.

ConclusieUitbouwen
De bobine uitbouwen is vrij een-
voudig. Je maakt de stekker los 
aan de bobineklemmen 1 en 
15.  Maak de twee bouten die 
de beugel van de bobine vast-
houden aan het koelhuis los. Een 
nieuwe bobine wordt meestal, 
maar niet altijd,  geleverd met 
nieuwe beugels.

Inbouwen
Het monteren is vanzelfspre-
kend. Kijk goed naar de 1 en 15 
klem, soms ook aangegeven 
als min en plus zoals eerder be-
schreven. Deze contacten zijn 
niet altijd op dezelfde plaats bij 
elk type bobine. De kabel die 
van de condensator komt gaat 
naar 1 klem oftewel de minklem, 
de kabel die naar de voorkant 
van de wagen loopt, naar de 
contactschakelaar, is de plus 
klem genummerd als 15.
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ClassicVW TECH reeks

TECH volume 1
Volume 1 geeft je een techni-
sche introductie van de lucht-
gekoelde VW. Dit boek is be-
doeld voor liefhebbers die geen 
kennis hebben van de VW tech-
niek, geen idee hebben hoe al-
les werkt en bijvoorbeeld niet 
weten waar de startmotor zit. Na 
het lezen van volume 1 zul je de 
techniek van de luchtgekoelde 
Volkswagen beter begrijpen, dit 
boek geeft je de basiskennis om 
de andere boeken in deze reeks 
te begrijpen.

De TECH reeks

ClassicVW TECH bestaat uit 
meerdere volumes, elk vo-
lume heeft een specifiek 
thema, In  de volgende vo-
lumes gaan we verder met 
het uitvoeren van een basis-
diagnose en basisafstelling, 
gebruik makend van de ken-
nis opgedaan in dit eerste  
volume van het ClassicVW 
TECH. In volume 2 zullen 
we leren hoe het elektrisch 
circuit werkt, inclusief de 
ontsteking. In volume 3 zul-
len we de brandstofinstalla-
tie onder de loep nemen, in 
volume 4 komt de koeling 
en de smering van de motor 
aan de beurt. In volume 5 
bespreken we de luchtkoe-
ling en de verwarming van 
je VW.

Volume 6 en 7 horen samen 
en hebben als thema motor-
revisie. 

Heb je nood aan nog meer technische informatie gebundeld in een gestructureerde boeken-
reeks? Dan is ClassicVW TECH het antwoord op al je technische vragen. Het begint met een 
basisintroductie in volume 1 voor iedereen die nog nooit aan zijn luchtgekoelde Volkswa-
gen gewerkt heeft, en gaat door met de ontsteking, de carburator, de oliekoeling, de lucht-
koeling en de motorrevisie. Afgewerkt met een harde kaft, geïllustreerd met veel duidelijke 
foto's, ClassicVW TECH behandelt de VW Kever, Karmann Ghia, VW Bus, type 181 en type 3.

De volledige ClassicVW TECH reeks is te bestellen via de webwinkel van Paruzzi, gratis gele-
verd vanaf een bestelling in de Paruzzi webwinkel van € 50,00.

TECH volume 2
Volume 2 behandelt het elek-
trisch circuit waarbij de ontste-
king een belangrijk onderdeel is. 
In dit volume zullen we voor het 
eerst samen aan je VW werken. 
We zullen een diagnose helpen 
opstellen en helpen met de af-
stelling van de elektrische onder-
delen van je boxermotor.  
De volgende delen van je motor 
worden besproken: de accu, de 
V-riem, de dynamo of alterna-
tor, de startmotor, de kleppen, 
de ontsteking en we gaan de 
compressie meten.

ClassicVWCVW
www.ClassicVW.eu

http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+1
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+2
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech
http://www.classicvw.eu


TECH volume 3
Volume 3 gaat verder met de 
brandstofinstallatie met als 
eindpunt in dit volume de afstel-
ling van de carburateur.

We bespreken de volgende de-
len van de boxermotor: de lucht-
filter, de benzinetank, de ben-
zinepomp, de carburateur en 
het inlaatspruitstuk. We helpen 
je een diagnose op te stellen van 
het benzinecircuit van je VW om 
eventuele probleempunten te 
herstellen.

TECH volume 6 en 7
Voor volume 6 wilden we een 
boek maken waarin het binnen-
ste (draaiend gedeelte) van de 
boxermotor aan bod kwam. We 
beginnen aan de motorrevisie 
in volume 6, het vakkundig en 
slim demonteren van de mo-
tor bespreken we in volume 6. In 
het volume 7  bespreken we de 
maatvoering van onderdelen bij 
wederopbouw en het eigenlijke 
monteren. Volume 6 en 7 zullen 
je begeleiden bij het reviseren 
van je motor, of je het zelf doet of 
laat doen, in beide gevallen zul-
len deze erg waardevol blijken.

TECH volume 4
Volume 4 behandelt de werking, 
de diagnose, het onderhoud, de 
afstelling en de revisie van het 
oliecircuit van je VW.

We bespreken alle mogelijke 
olielekkages en hoe deze te 
verhelpen. Om het oliecircuit 
helemaal te kunnen behandelen 
moesten we in dit volume ook 
uitleggen hoe je de motor uit-
bouwt, hoe het vliegwiel en de 
koppeling werkt en we hebben 
een tipje van de sluier moeten 
lichten over de luchtkoeling.
 

TECH volume 5
Volume 5 neemt de koeling, de 
verwarming en de uitlaat onder 
de loep. In volume 4 hadden we 
het koelhuis al uitgebouwd om 
de oliekoeler te vervangen. In 
volume 5 gaan we een stukje ver-
der en nemen we de complete 
luchtkoeling onder handen. We 
beginnen met de werking uit te 
leggen, daarna bepalen we hoe 
je een diagnose kunt stellen, we 
eindigen dit boek met het echte 
werk, het uitbouwen en weer op-
bouwen van de luchtkoelingon-
derdelen van je VW.

http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+6
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In de vorige editie van deze 
technische reeks hebben we 
de verschillende bronnen voor 
olielekkage opgesomd. Deze 
olielekkages zijn gemakkelijk te 
verhelpen, soms zelfs zonder de 
motor te moeten uitbouwen. We 
hebben de wat moeilijkere ge-
vallen gespaard voor dit tweede 
deel, we hebben dit artikel dan 
ook niet "olielekkages deel 2" 
genoemd maar "olieverbruik". 
Het onderscheid tussen beiden 
is soms moeilijk te maken, ho-
pelijk zal de informatie die volgt 
duidelijkheid brengen.

Olieverbruik versus olielekkage
We zullen volgende onderwer-
pen bespreken:

1. condensvorming

2. zuigerveren

3. blow-by / overdruk

4. cilinderkop en cilinder

5. carterhelften

6. krukaspoelie

7. krukaskeerring
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0,75 liter

Hoeveel mag een luchtgekoelde 
boxermotor nu aan olie verbrui-
ken? Een liter motorolie per dui-
zend kilometer wordt meestal 
als maatstaf genomen voor de 
meeste motoren.

Bij een Kever (Type 1 motor) is 
het verschil tussen het boven-
ste en onderste streepje van de 
peilstok overigens circa 0,75 liter. 
Door de grotere toleranties in 
luchtgekoelde motoren ten op-
zichte van meer moderne water-
gekoelde motoren, kan het zijn 
dat als je aan de ruime kant van 

de toleranties zit, één liter per 
circa 750 km meer als ‘grens’ ge-
zien kan worden.

Het meten van het oliepeil van 
een luchtgekoelde VW motor 
doe je bij koude motor wanneer 
de motor is uitgeschakeld (in te-
genstelling met de Porsche 911).
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1. Condensvorming

Er is een kleine spelbreker die je 
op het verkeerde been kan zet-
ten: condensvorming. Wanneer 
je motor veel korte ritten maakt, 
zal relatief vaak condens in de 
motorolie opstapelen door de 
korte rit waarbij de motor niet 
lang genoeg op bedrijfstempe-
ratuur is om de waterdamp ook 
weer te laten verdampen. Al die 
condens wordt uiteindelijk door 
de motorolie opgenomen. Een 
goede motorolie is daar deels 
op ontworpen om water te kun-
nen opnemen. Helaas doet dat 
ook wat met het niveau van 
de motorolie: het opgenomen 
condenswater neemt ruimte in. 

Sommige motoren die best wat 
olie verbruiken en veel korte rit-
ten maken, laten dan toch geen 
daling in oliepeil zien. Dat komt 
omdat de verbruikte olie gecom-
penseerd wordt door de volu-
metoename veroorzaakt door 
de condens in de olie. Zo kan je 
dus op het verkeerde been gezet 
worden, je ziet geen verbruik, 
maar het is er wel. Regelmatig je 
motorolie verversen is de bood-
schap, minstens elk jaar. Een 
tekort aan smeren van de mo-
toronderdelen is fataal, hieron-
der tonen we een drijfstanglager 
dat zich heeft vastgelopen op de 
drijfstang.
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2. Zuigerveren

Olieverbruik door versleten zui-
gerveren is te herkennen aan 
een blauwe wolk achter de auto 
bij starten en bij gas loslaten. 
Wat er gebeurt is dat er olie 
langs de zuigerveren en/of de 
klepgeleiders naar binnen in de 
verbrandingsruimte gezogen 
wordt. Een licht pufje blauwe 
uitlaatgassen kan op versleten 
klepgeleiders duiden, maar een 
dikke oliewolk bij langer gas 
loslaten, is in de regel vooral 
versleten zuigerveren. De zui-
gerveren kunnen namelijk meer 

olie doorlaten bij slijtage. Daarbij 
zal overmatige slijtage alleen op 
de inlaatklepgeleider bijdragen 
aan aanzuigen van motorolie in 
de verbrandingsruimte, want de 
uitlaatklepgeleider krijgt alleen 
luchtdruk te verwerken in de uit-
laatslag en deze uitlaatluchtdruk 
zal via de geleider dan nog in de 
ruimte van de tuimelaars en het 
kleppendeksel terecht komen.  
Ook daarom duiden zware blau-
we walmen in de regel dus het 
meest op versleten zuigerveren.

Onze luchtgekoelde VW gebruikt 
zuigers met drie zuigerveren, zo-
als eerder uitgelegd in editie 06 
toen we de compressie bespro-
ken hebben. De twee onderste 
zuigerveren op de tekening links 
zijn de compressieveren en de 
bovenste is de olieschraapveren. 
Het vervangen van de zuigerve-
ren zal tijdens een motorrevisie 
gebeuren en gaat meestal ge-
paard met het vervangen van de 
zuigers en cilinders.
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3. Blow-by / overdruk

Een ander teken van versleten 
zuigerveren is niet alleen de 
blauwe walm die door de uitlaat 
geblazen wordt door het aanzui-
gen van de olie langs de zuiger-
veren, maar ook het omgekeer-
de: de compressiedruk geraakt 
via de versleten zuigerveren in 
het motorcarter en probeert via 
de gemakkelijkste weg naar bui-
ten te komen.

Die gemakkelijkste weg zou de 
carterontluchting moeten zijn, 
maar als de carterontluchting 
niet voldoende is – en meestal is 
de standaard (standaard Kever 
motor) ontluchting niet voor-
zien op grote hoeveelheden 
‘blow-by’ - dan zal de resulte-
rende overdruk lekkages geven 
elders bij de carteropeningen. 
Op overdruk vanuit het carter 
zijn de meeste (olie)keerringen 
en (olie)pakkingen namelijk niet 
gemaakt.
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Als je dan niet doorhebt dat de 
olielekkages door overdruk in 
het carter veroorzaakt worden, 
zullen soms onnodig keerringen 
en pakkingen vervangen wor-
den, terwijl de hoge carterdruk 
dan vaak ook gewoon weer 
langs de nieuwe keerringen 
blaast en de olielekkages blijven.

Probeer dus 
altijd eerst 

een indruk 
te krij-

gen van de 
conditie van de motor 
(motordiagnose) door 
bijvoorbeeld goede com-
pressiedrukmetingen 

en zo nodig een lektest 
(‘leak-down’ test, zie vorige 

paragraaf ) te doen voordat je 
pakkingen/keerringen gaat ver-
nieuwen omdat de oorzaak mis-
schien met interne motorslijtage 
te maken zou kunnen hebben.
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4. Cilinderkop - cilinder

Dit is een gevaarlijke, want deze 
lekkage is vaak te zien als olie 
op de koelribben onder en/of 
bovenaan de cilinderkop van de 
betreffende cilinder, maar feite-
lijk lekt de motor hier compres-
siedruk. Dit zal gebeuren als de 
motor goed heet is en onder de 
zwaarste belasting draait, daar-
om kunnen we het vaak niet zien 
gebeuren zoals bijvoorbeeld bij 
andere olielekkages tijdens sta-
tionair draaien al wel. Deze lek-
kage komt zowel voor bij Type 1 
als bij de Type 4 motoren.

Bij de Type 1 motor komt cilin-
derkop lekkage het meeste voor 
bij de 1600 cc motoren en dan 
met name bij de Bus motoren. 
De 1600 cc motoren hebben de 
grootste (standaard) cilinderdia-
meter en hiermee ook het min-
ste oppervlakte om af te dichten 
op de cilinderkop. Oververhit-
ting van de motor zal bij deze 
motoren snel lekkage tussen ci-
linder en cilinderkop tot gevolg 
hebben. Meer over compres-
sie meten in editie 06 van deze 
technische reeks.

30 Paruzzi Magazine 08

Een VW kopen#23

http://www.paruzzi.com/magazine/nl/06/#p=38


5. Carterhelften

Het carter van onze boxermotor 
is gemaakt uit twee helften die 
aan elkaar worden vastgebout. 
Lekken via de carterhelften ko-
men zo goed als niet voor. Het 
lijkt soms dat er olie lekt tussen 
de carterhelften, maar de olie 
komt dan van ergens anders, en 
slaat neer op de carterhelften. 
Een lek aan de oliekoeler zal olie 
laten wegvloeien via het carter, 

wat soms het idee geeft dat de 
lek vantussen de carterhelften 
komt. Daarom is het belangrijk 
om eerst de motor onderaan 
en bovenaan helemaal schoon 
te maken voordat je de diag-
nose begint. Indien er duidelijke 
olielekken zijn via de carterhelf-
ten dan is de kans groot dat de 
motor aan een complete revisie 
toe is.

Op de tekening hieronder zie je de 
twee carterhelften, links hebben 

we de moeren geelgeverfd die 
de twee helften aan elkaar 
vastmaakt. Olielekken langs de 
carterhelften zijn uitzonderlijk, 

een totale revisie zal nodig zijn.
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6. Krukaspoelie

De krukaspoelie (alleen bij de 
Type 1 motoren), zoals de naam 
het zegt, is de poelie aangeslo-
ten op de draaiende krukas van 
de motor. Deze poelie drijft de 
V-riem. Deze V-riem drijft op zijn 
beurt de poelie die aan de dy-
namo is bevestigd. Een te strak 
gespannen V-riem slijt de kruk-
aspoelie in en ook de dynamola-
gers. Een dubbel probleem dus. 
Het goed afstellen van de V-riem 
is daarom van uiterst belang. 

Een olielek langs de krukaspoelie 
komt bij de Type 1 motor wel eens 
voor. Dit lek is te herkennen aan 
oliespatten aan de binnenkant 
van de motorklep en een over-
maat aan olie op de motorbepla-
ting onder de krukaspoelie. Dit is 
pas echt goed zichtbaar wanneer 
de krukaspoelie verwijderd wordt, 
zoals we tonen op de foto rechts.
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Er is bij de Type 1 motor geen 
oliekeerring of O-ring in deze 
krukaspoelie om de olie uit het 
carter tegen te houden. Het 
verhelpen van deze lek aan de 
krukaspoelie kan structureel 
verholpen worden. Je kunt voor 
de Type 1 een nieuwe poelie 
monteren voorzien van een olie-
keerring, met een bus die je in 
het carter schuift. Het probleem 
is dan verholpen. De krukaspoe-

lie wordt in dit geval vervangen 
door een aluminiumpoelie, deze 
komt dan iets naar voren te lig-
gen alsook de dynamopoelie.

Overmaat VW poelie: sommige 
motoren hebben ooit al een re-
visiepoelie gekregen bij de VW 
dealer om een lekkende kruk-
aspoelie op te vangen. Let op 
dat je deze overmaatpoelie niet 
monteert in een standaard car-
ter die deze overmaat niet heeft!
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7. Krukaskeerring

Onderaan de wagen, kan je in-
specteren of de motor geen olie 
verliest langs de oliekeerring 
(en/of de O-ring voor sommige 
motoren) van het vliegwiel. Op 
de foto zie je de motor onderaan 

waar de olie zal lekken indien de 
oliekeerring defect is, er is een 
opening in het carter voorzien 
onder het vliegwiel waarlangs 
de olie kan wegvloeien zoals we 
tonen op de foto onderaan.
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krukaskeerring

krukaskeerring

Op de foto hierboven tonen we 
de vliegwielkant van de motor 
met het vliegwiel uitgebouwd.  
De O-ring of papieren pakking 
vind je aan de achterkant van 
het vliegwiel. Een correcte diag-
nose zal je kunnen  maken wan-
neer de motor uitgebouwd is, je 
zult dan kunnen inschatten of 
het vervangen van de oliekeer-
ring voldoende is, of indien de 
motor moet gereviseerd wor-

den. We bespreken in een vol-
gende editie hoe je het vliegwiel 
uitbouwt en hoe je de oliekeer-
ring vervangt.
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Externe oliefilter

Deze is buiten categorie, we 
zijn niet zo gewend om over dit 
onderwerp te praten voor een 
luchtgekoelde VW, maar je komt 
de externe oliefilter tegen bij de 
Type 4 motor. Deze is gemakke-
lijk bereikbaar links onderaan de 
motor.

Sommige Type 1 performance 
motoren hebben ook een externe 
oliefilter. Indien de externe oliefil-
ter niet goed werd aangedraaid of 
slecht gemonteerd kunnen er lek-
ken ontstaan. Te hard aandraaien 
van de externe oliefilter, bijvoor-
beeld door gebruik te maken van 
een oliefiltersleutel, zal ervoor 

zorgen dat de rubberen dichting 
platgedrukt wordt en zal lekken. 
Gebruik dus alleen de speciale 
sleutel om de oliefilter los te 

maken. Voor het makkelijk aan-
draaien van een nieuwe oliefilter 

smeer je de rubberen dichting in 
met een beetje motorolie. 
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Het moet nu duidelijk zijn ge-
worden dat niet alle olielekken 
fataal zijn en leiden tot een tota-
le motorrevisie. Sommige lekken 
zijn snel en eenvoudig te verhel-
pen zoals we in de vorige editie 
uitgelegd hebben, lees editie 07 
vanaf pagina 2 voor een volledig 
overzicht.

Conclusie
In deze editie hebben we het 
over de wat meer kritische rede-
nen gehad voor extreem oliever-
bruik. Ook deze zijn te verhelpen 
maar zullen de uitbouw van de 
motor vereisen en mogelijk een 
totale motorrevisie. Laat je hier-
door niet ontmoedigen, doe het 
allemaal rustig aan en geniet van 
je klassieke VW.
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Ferdinand Porsche heeft be-
gin vorige eeuw een ingenieus 
concept bedacht. Een auto die 
gebouwd werd op basis van een 
stalen chassisplaat, met daarop 
een onafhankelijke en zelfdra-
gende carrosserie. De meeste 
wagens uit die periode werden 
gebouwd rond een buizenchas-
sis, de Volkswagen Kever (toen 
nog Kdf-wagen) was dus revolu-
tionair.

Het VW chassis
Het tweedelige stalen chassis-
plaat wordt bevestigd aan de 
centrale tunnel. Samen vormen 
ze een belangrijk onderdeel van 
de rigiditeit (stijfheid) van de VW 
Kever. Elke auto heeft een be-
paalde vorm van starheid nodig, 
de stijfheid van een auto bepaalt 
grotendeels het weggedrag en 
het comfort van de wagen.

© Transart, Gloatz, Hille GmbH & Co . KG - 1000 Berlin
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De chassisplaten zijn voorge-
vormd, en hebben welbepaalde 
vormen ingewerkt. Dit zorgt 
voor de stevigheid van het chas-
sis. Vlakke chassisplaten zouden 
gewoon doorbuigen. De centra-
le koker of tunnel bij onze Volks-
wagen is als de ruggengraat bij 
de mens.

Bij de VW Bus is de carrosserie en 
het chassis aan elkaar gelast en 
verstevigd met metalen balken. 

De VW 411 was de eerste luxe-
wagen van Volkswagen waarbij 
geen gebruik gemaakt werd 
van een apart chassis maar wel 
van het modernere zelfdragend 
koetswerk.

Wat is er  sprekender dan deze 
prachtige tekeningen  die de 
oerkever van Mijnheer Porsche 
weergeven? Deze Kdf Kever 
toont de constructie van het 
zelfdragend koetswerk en het 
chassis met chassisplaten.
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De versnellingsbak wordt opge-
hangen middels silentblocks aan 
het chassis. Zo worden de trillin-
gen van de motor en de versnel-
lingsbak opgevangen en wordt 
het een stuk comfortabeler rij-
den. De wielen zijn in contact 
met de weg en al zijn oneffen-
heden. Deze wielen worden op 
hun beurt  opgehangen aan het 
chassis middels de ophanging.

Een deel van deze ophanging 
is waar we het in dit artikel over 
zullen hebben, namelijk de ve-
ring. De vering zorgt ervoor dat 
de wagen zachter en veiliger op 
de weg ligt. De demping van de 
vering gaat ervoor zorgen dat de 
wagen niet blijft op en neer ve-
ren. Het op en neer gaan van de 
VW Kever wordt gedempt door 
de schokdempers of schokbre-
kers.

Op de tekening rechts tonen we 
de voor- en achtervering van 
een VW 1200 uit 1960.

De ophanging heeft verschillende 
functies. Het zorgt voor het nodige 
comfort binnenin de wagen. Het 
isoleert zowel de oneffenheden 
van de baan, als het rolgeluid van 
de banden. De ophanging vangt 
tevens de versnelling- en vertra-
gingsbewegingen van je VW op, 
die ontstaan respectievelijk door 
het gas geven en door het rem-
men.

Bij het afremmen zal de ophanging 
zorgen dat de voorkant van de 
VW netjes naar beneden gaat, en 
zo de krachten opvangen. De op-
hanging vermijdt dat de voorkant 
van de auto plots gaat slippen. De 
ophanging is dus meer dan een 
esthetische zaak, maar voorname-
lijk functioneel. Het aanpassen van 
de ophanging heeft gevolgen op 
het remgedrag, het comfort en de 
veiligheid. De fabrieksoriginele VW 
vering is in normale omstandighe-
den praktisch onverslijtbaar. Alleen 
de schokdempers zijn echt onder-
hevig aan slijtage.

Veren en dempen
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torsiestaaf

torsieveren

torsiestaafdeksel

schokbreker 
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torsiestaaf
torsiestaafrubbers

schokbreker

torsiestaafdeksel

veerplaat

Achteraan hebben alle luchtge-
koelde Volkswagens vanaf de 
eerste dag van productie tot en 
met de laatste Ultima Ediçion 
Kever in oktober 2003, een op-
hanging op basis van twee tor-
siestaven. Dit zijn dikke stevige 
stangen die een voorspanning 
hebben meegekregen en ge-
bruikt worden om de achterkant 

Achteraan
van de VW, inclusief het gewicht 
van de motor en versnellingsbak, 
op te vangen. Er wordt één tor-
siestaaf links en één rechts ge-
monteerd, die elk de helft van de 
breedte van de VW lang zijn. De 
originele VW vering is in normale 
omstandigheden onverslijtbaar, de 
torsiestaaf rubbers en torsiestaaf-
deksel moet je meestal vervangen 
bij een restauratie.
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torsiestaaf torsiestaaf

schokbreker schokbreker 
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torsiestaaf

schokbreker 

veerplaat

torsiestaafdeksel

Op de foto op de vorige pagina 
en op de foto hieronder tonen 
we alle onderdelen die de vering 

rijk zijn. Je ziet op de foto ook de 
schokbreker links achteraan van 
onze VW 1200.
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torsiestaven

veerplaten

torsiestaafdeksel

torsiestaafrubber Deze rubbers zitten 
verborgen achter de 
torsiestaafdeksels en als je de 
torsiearmen verwijdert dan 
zit hierachter nog een rubber, 
we spreken daarom over het 
binnenste en het buitenste 
rubber. Als de auto kraakt 
bij het inveren dan zijn in de 
meeste gevallen deze rubbers 
versleten, de torsiestaaf is 
door het rubber heen gezakt 
en raakt hierbij het deksel.

De hoogte aanpassen aan de 
achterzijde kan alleen door de 
veerplaten één of meerdere 
tandjes op de torsiestaven te 

verplaatsen, dit is niet alleen een 
lastig karwei maar als je eenmaal 
klaar bent en je bent niet tevreden over 
het eindresultaat kun je weer opnieuw 
beginnen. Met traploos verstelbare 
veerplaten kan je in een handomdraai 
de hoogte aanpassen. 
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schokbreker 

schokbreker 

torsieveren

Vooraan
Vooraan wordt de VW Kever 
afgeveerd middels een bun-
del stalen veren (zien er uit als 
staafjes, zie foto rechts) die in 
de vooras gemonteerd zijn. Een 
concept eigen aan de VW Kever 
dat enerzijds vrij goedkoop is, en 
weinig plaats inneemt onderaan 
de wagen. Deze staafjes worden 
via vetnippels ingevet. De vering 
wordt gedempt door klassieke 
schokbrekers.
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torsieverenBij de Kevers t/m 7/1965 zijn er minder 
torsiestangen dan na 8/1965 (foto 
rechts). Na verloop van tijd kunnen deze 
gaan  doorzakken waarbij  vervanging 
de enige goede oplossing is.

Begin jaren 1970 werd met de VW 1302 
en VW 1303 het meer moderne en meer 

comfortabele MacPherson op-
hangingsconcept gebruikt. 
Dit systeem bestaat uit een 
spiraalveer met een inge-
bouwde klassieke schokbre-
ker. Het MacPherson sys-
teem neemt meer plaats in 
beslag. Het nadeel was dat 
de VW Kever plots een bredere 
voorkant kreeg, tot grote kri-
tiek van de VW Kever puristen. 
Het grote voordeel is dat de 
ophanging nu, omdat het on-

der de spatborden gemonteerd 
wordt, meer plaats biedt onder de 
voorklep. De benzinetank ligt nu 
hoger, het reservewiel ligt plat, en 
biedt dus een groter laadvolume.
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