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espace technique

Bollen. Iedereen heeft ze. Groen, rood zwart, deelbaar, gelast. Altijd vijf, soms zes, en 

enkele keer zeven (de eerste modellen DS19). Een geniale uitvinding die veel heeft bijge-

dragen aan de mystiek van onze godinnen. Een fantastische vering waardoor verkeers-

drempels niet bestaan, sturen en schakelen met één pink mogelijk is, remmen door aan 

de paddestoel te denken. Ooit bedacht om een jaar of vijf te functioneren. En daarna als 

ruilonderdeel om te wisselen voor nieuwe.

Die bollen lopen langzaam leeg. Dat kan jaren duren, soms een week. Op enig mo-

ment is het klaar. Dan zijn er symptomen: harde vering, een trilling in het rempe-

daal, traag reageren van de remmen, beroerd schakelen van de halfautomaat.

Toen onbekende problemen zijn nu dagelijkse kost. Rubber membranen die half 

opgelost zijn. Op de schroefdraad lekkende bollen. Schokdempertjes die versleten 

zijn. Imitatie membranen die snel kapot gaan.

Er zijn misverstanden over het vullen van bollen: als er een restdruk is van minimaal 

10 bar is vullen mogelijk. Veel is mogelijk, maar of alles verstandig is? De originele 

membranen waren van rubber gemaakt. Vanaf het begin van deze eeuw worden 

kunststof membranen gebruikt. De levensduur van de kunststof membranen is 8-10 

jaar. Het is dus een goed idee om na 4 jaar te bollen bij te vullen. Maar na 8-10 jaar 

is het verstandig om nieuwe membranen te plaatsen. Of nieuwe gelaste bollen te 

nemen. Voor de oude rubber membranen geldt hetzelfde. Vaak zijn de rubber mem-

branen veranderd in een soort slijmachtige kauwgum. Een vieze troep die niet goed 

is voor de schokdempers en het hydraulisch systeem. Of een schokdemper dan nog 

goed functioneert, is alleen op de auto te constateren. Als een bol is opengemaakt, is 

het membraan niet meer bruikbaar. Ook niet als dat membraan er nog goed uitziet. 

De verklaring ligt in de montage van het membraan, Dat is geklemd tussen de twee 

delen van de bol en verzorgt zo de afdichting. Door de jarenlange montage is het 

membraan samengedrukt tussen de twee delen van de bol. En heeft elasticiteit verlo-

ren. Hergebruik leidt vaak tot lekkage via de schroefdraad.

Wie wel eens een oude hoogteregelaar heeft open gemaakt schrikt van de viezigheid 

die zich daar heeft opgehoopt. Een wonder dat zoiets nog werkt. Voor de schokdem-

pers in de veerbollen geldt hetzelfde. Ze werken nog wel, maar anders dan bedoeld. 

Veerbollen
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Bij de oudere deelbare veerbollen (tot 12/70) kon de schokdemper gedemonteerd 

worden. De latere deelbare veerbollen hebben vast gemonteerde schokdempers. 

Sinds een paar jaar is daar een alternatief voor: na een aanpassing van de montage 

worden nieuwe schokdempers geplaatst. Voor weer een optimaal veercomfort. 

Iedere dinsdagavond is de Technische Commissie beschikbaar voor advies. On-

langs kwam Bas Verhagen langs met vier veerbollen, een remaccu en twee veer-

cilinders. Sinds 2012 is hij bezig met de restauratie van zijn ID20 Break uit 1974, 

Bleu Lagune. De auto staat sinds 2003 stil. Een voorbeeldige restauratie. Op het 

citroen-forum vertelt hij, onder de titel ID(ylle), regelmatig over de voortgang. 

De foto’s daar geven een goed beeld van de nauwgezetheid waarmee hij werkt. 

Met dezelfde grondigheid pakt hij het veersysteem aan. Twee bollen hebben nog 

een restdruk, twee zijn er leeg. Te horen door met een hamer op de bol te slaan. 

Als de klank dof is: geen restdruk. Als de bol zingt: restdruk. Hoeveel? Dat kan 

gemeten worden. Op advies van Albert-Jan gaan alle bollen uit elkaar omdat de 

auto al 15 jaar stil staat. Ook de bollen met restdruk. Snel blijkt dat een goede be-
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Espace Technique Rob Lageveen

De Espace Technique Rob Lageveen is elke dinsdagavond geopend van 19.00-

21.30 uur. Ook is er een aantal zaterdagen waarop de Espace Technique Rob La-

geveen is geopend. Zie hiervoor de agenda. Technische experts zijn dan aanwe-

zig om te helpen bij een technische probleem of het beantwoorden van vragen. 

Vraag naar: Harry, Dago of Albert-Jan.

De kennis en ervaring is breed. Van plaatwerk en chassis tot banden, hydrauli-

sche systeem en remmen. Van elektrische installatie tot aankoopadvies of het 

afstellen van carburateurs en halfautomaten et cetera.

Ook heeft de Espace Technique Rob Lageveen faciliteiten om banden te wisselen 

en balanceren, uitlaatgas te testen, membranen te vervangen van deelbare bol-

len en nog veel meer.

Je kunt gewoon langskomen, maar aanmelden heeft om organisatorische rede-

nen de voorkeur. Geef aan op welke dinsdagavond of zaterdag u wilt komen en 

waarover u advies wilt hebben en stuur een mailtje naar technischecommissie@

citroeniddsclub.nl.

Ethanol

Onlangs is op onze website 

aandacht besteed aan infor-

matie die door de FEHAC over 

nieuwe en schonere vervan-

gende brandstof is gepubli-

ceerd. 

Op de site te vinden onder: 

DSjournaal>nieuws-algemeen. 

slissing. In een bol met restdruk staat, na het openen, in het stikstofdeel twee cm 

lhm. Een kleine lekkage in het membraan. Alleen te constateren door oude bol-

len te openen. In de lege bollen is het membraan veranderd in kleverige kauw-

gum. En het membraan van de remaccu staat omhoog.

Voor de demontage heeft de Espace Technique speciaal gereedschap. Onder bege-

leiding van Albert-Jan opent Bas de bollen zelf. Eerst inklemmen van de bol. Daar-

na de restdruk laten ontsnappen. Dan een enorme sleutel over het bovenste deel 

van de bol klemmen, een hefboom van 2,5 meter gebruiken en draaien. Dat gaat 

verrassend soepel. Soms gaat dat anders, dan zijn tot maar liefst zes grote mannen 

nodig om een bol open te draaien. Let erop dat de beide boldelen bij elkaar blijven: 

soms lukt het niet om verwisselde delen in elkaar te schroeven. Het openen van de 

veercilinders is, met het juiste gereedschap, in vergelijking eenvoudig. Inklemmen 

in een speciale klem en met een kettingtang opendraaien. Zonder beschadiging 

van de veercilinder en/of de moer. Alle onderdelen gaan mee naar huis om schoon 

te maken en te ontroesten. Daarna volgt de montage van de membranen en tot slot 

kan Bas de bollen voorzien van een verflaag en de juiste kleurcodering. Weer een 

stapje in een voorbeeldige restauratie.

Aanvulling Brand!
In het artikel over brand (la Bombe Citroën november 2018) is een vervelende 

fout geslopen. Het betreft de tekst over kabelbomen waar door verouderde isolatie 

kortsluiting kan optreden. 

Het betreft alleen de kabelbomen van de DS-modellen van de modeljaren 1967, 1968 

en1969 (9/’66 -9/’69), waarbij de accu rechts zit. En niet zoals in de tekst staat ’66-’71. 

Deze wagens hadden zwart geïsoleerde draden in zwart linnen gewikkeld wat la-

ter in de tijd verkleurde naar donkerrood. Die zwarte draadisolatie werd snel erg 

poreus en brokkelde af.

De ID-modellen hebben van deze kwaal nauwelijks of geen last. Daarvan is de 

bedrading groen/grijs/geel/bruin en soms ook blauw geïsoleerd. De wikkeling van 

de kabelboom is grijs plastic. 


