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espace technique

Al een paar jaar is er achter in de auto bij het omhoog komen een knak. Alsof er 

iets met veel kracht op zijn plaats schiet. De oorzaak is slijtage van een veerstang. 

Het klinkt niet fijn. Wel karakteristiek voor een oude dame. Ze komt tot leven. Niets 

aan doen. Tot op een dag bij het achterwiel een olievlek op de garagevloer ligt: een 

gescheurde lekzak.

Eigenlijk heeft of krijgt iedere DS-rijder die ervaring. Alleen de afgelopen maand 

kwam ik al drie lekkende godinnen tegen. Zo’n plasje bij het achterwiel, of een spoor 

van druppels op de oprit, is een goede aanleiding om beide problemen op te lossen.

De achtervering van de DS bestaat uit een draagarm die draaiend is bevestigd aan het 

chassis met het achterwiel aan het andere uiteinde. De draagarm wordt ondersteund 

door een veerstang en een veercylinder. Deze duwen, via een stalen kogel, de draag-

arm omlaag waardoor de auto de juiste hoogte krijgt. De druk op de stalen kogel is 

groot, al snel zo’n 4.000 kg/cm2. De veerstang draait een beetje op de hardstalen 

kogel wanneer de auto omhoog komt. Door de enorme druk slijt het uiteinde van de 

veerstang langzaam in. Na vele tienduizenden kilometers is de slijtage zo groot dat 

er een kommetje ontstaat met een scherpe rand er omheen.

Wanneer de veerstang bij het omhoog komen tegen de kogel wordt gedrukt schiet 

deze over de scherpe rand in het kommetje. Dat is de knak of tik die je hoort.

Er zijn twee oplossingen. Vervangen van de veerstang door een nieuwe of de scherpe 

rand wegslijpen. Het wegslijpen van de rand is niet moeilijk met een Dremel en een 

slijpsteentje van minimaal 3 cm diameter. Zorg er wel voor dat het geslepen opper-

vlak mooi glad is. Vervang ook de hardstalen kogel. Voorzie bij de montage de kogel 

en de kop van de veerstang ruim van vet. Dat voorkomt binnendringen van vuil en 

vocht en verlengt de levensduur. Op afbeelding 3 is de kop van de andere veerstang 

te zien. Die is in 2005 vervangen, gelijk met de lekzakken. Deze veerstang was toen 

opnieuw geslepen. Goed is te zien dat het slijtagepatroon anders is. Na 70.000 km is 

er nog maar weinig slijtage.

Het vervangen van de lekzak is eenvoudig. Alleen het in lijn brengen van de druk-

stang met de lekzak, zodat de aansluiting van de lekleiding verticaal staat, vraagt 

aandacht. Op YouTube is te vinden hoe dat in zijn werk gaat. Anders kan de techni-

sche commissie in de Espace Technique Rob Lageveen behulpzaam zijn, ook als er 
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geen Ligarex beschikbaar is. Wat aandacht vraagt, is de kwaliteit van de lekzak. Op 

deze auto zaten originele Citroën lekzakken gemonteerd. En één ervan is nu lek, de 

andere heeft droogtescheurtjes. Na 13 jaar en 70.000km, een levensduur langer dan 

Citroën destijds beoogde. In de loop van de jaren zijn veel imitaties op de markt ge-

komen. Allemaal zwart en allemaal (bijna) dezelfde vorm. Maar met grote kwaliteits-

verschillen. Een mindere kwaliteit rubber is een paar euro goedkoper. Dat verkoopt 

beter… Het lastige is dat je zelf de kwaliteit van rubber nauwelijks kunt bepalen. Dat 

geldt overigens voor alle rubberproducten van onze auto. Menigeen heeft al eens 

rubber onderdelen vervangen. Na een paar jaar, soms zelfs na een enkele maand, is 

het onderdeel dan weer gescheurd of lek. Soms is het oude onderdeel bewaard (dat 

een kleine beschadiging had) en kun je die terugplaatsen.

Voor de berlines op LHM zijn er nu goede lekzakken te koop. Het clubmagazijn heeft 

die op voorraad. Voor de break, waarvan de veercylinder een grotere diameter heeft, 

verkocht Citroën vroeger grotere lekzakken. Die zijn er niet meer. Met wat rek en 

strekoefeningen lukte het wel om een originele berline lekzak te monteren. De goede 

lekzakken in het magazijn zijn stugger en passen niet zomaar op een break. Bij een 

break is het verstandig om eerst de veercylinder te demonteren, daarna kan de druk-

stang met lekzak betrekkelijk eenvoudig geplaatst worden.

Voor LHS is het lastig. Op dit moment zijn er geen lekzakken beschikbaar, misschien 

is er ergens nog een kleine voorraad. De bestaande namaak is niet geschikt voor 

LHS. Hopelijk komt er een nieuwe productie. Voor de rode rijders is dat eigenlijk 

niets nieuws: onderdelen voor LHS vragen geduld en creativiteit. De lekzakken voor 

en achter verschillen van vorm. Kort gezegd, de voorste lekzak heeft een harmonica 

om beweging op te vangen, de achterste lekzak is glad en rolt in elkaar. Citroen 

heeft hiervoor gekozen omdat achter in de harmonica teveel zand blijft hangen, 

wat leidt tot snelle beschadiging van de hoes. Ervaringen met stuurhuishoezen bij 
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de traction en de HY hadden dat inzicht gegeven. De harmonicahoes, eigenlijk een 

betere oplossing, zit bij het voorwiel achter een beschermplaat. Dat is de reden 

waarom die daar is toegepast.

Hoeveel tijd nodig is voor het vervangen? Dat hangt ervan af, als de haarspeld niet 

is vastgeroest, je doet het voor de eerste keer en er is deskundig advies beschikbaar, 

kan de vervanging in paar uur klaar zijn. Maar als het tegenzit komt er al snel een 

uur of meer bij. In een extreem geval was de haarspeld compleet vastgeroest en brak 

deze af. Dan is uitboren van de hardstalen pen de enige oplossing. Met een kleine 

omgeslepen widiaboor en een Dremel-frees, de draagarm gedemonteerd, kostte het 

toen een dag. Millimeter voor millimeter. Invetten dus die haarspeld!

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 

Lageveen is geopend. Zie hiervoor de agenda. Technische experts zijn dan 

aanwezig 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 wisse-

len en balanceren, uitlaatgas te testen, membranen te vervangen van deelbare 

bollen 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
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