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espace technique

Papa is blijven hangen aan de sixties….

Paul van Vliet schreef de tekst in 1985. Papa mijmert over vroeger: idealen, lange 

haren, Dylan, flowerpower. Na 20 jaar is de wereld veranderd. Zijn kinderen zeggen 

“Pas je aan, ga iets doen.” Zijn idealen zijn achterhaald. 

Ook in de techniek gaan de veranderingen snel. De ontsteking met contactpunten, 

een wonder van ingenieurskunst, wordt nu gezien als achterhaald, vervuilend en on-

betrouwbaar. De introductie van elektronica, zoals de transistorontsteking en later bij 

voorbeeld de 123-ignition, was een grote verbetering qua onderhoud en prestaties. 

De meeste DS’en zijn er nu mee uitgerust. Alles is digitaal opgeslagen in een chip. 

Slimme regelingen optimaliseren het geheel. 

Toch zijn ze er nog. De klassieke ontsteking. De testbanken. De mensen die erin 

geloven. Omdat de eigenaar tevreden is over de prestaties. Of hecht aan originaliteit. 

Na jarenlange dienst zijn veel verdelers gesleten: speling op de verdeleras, doorge-

sleten oogjes van de veertjes van de centrifugaalvervroeging, slijtage van de nokken, 

een lekke vacuümdoos et cetera. Het werkt nog wel, maar niet optimaal. Om zo’n 

klassieke verdeler goed te kunnen afstellen is een testbank nodig. Bekende merken 

zijn Sun en Souriau. Per merk zijn er verschillende types gemaakt: met en zonder 

vonkbrug om de bobine te testen en nog veel meer. Veel van die testbanken zijn in 

de afgelopen jaren weggegooid. Soms zijn ze te koop. Vaak is de testbank defect: de 

hoogspanning neonlamp is kapot en niet meer verkrijgbaar, de vacuümpomp is lek of 

de regelaar van het toerental is gecorrodeerd en werkt niet nauwkeurig.

Een paar jaar geleden heb ik zo’n Souriau testbank gekocht. Compleet met vliegroest, 

een kapotte neonlamp en verdroogde rubberen aandrijfsnaar (afbeelding 1). Omdat 

er een originele verdeler in mijn ID19P uit 1958 hoort. Dan moet je meten en cor-

rigeren. Nieuwe neonlampen zijn niet meer te koop. In Frankrijk zijn er ombouwsets 

naar led-verlichting voor Souriau testbanken. Compleet met een Franse handleiding: 

knippen in draden, doorverbinden of afdoppen, monteren van de rode leds onder het 

draaiplateau et cetera. Griezelig om in die draden te knippen, maar met enige kennis 

van de Franse taal lukte het

M o d e r n  o u d e r w e t s  t e s t a p p a r a t u u r 

tekst en foto’s: Dick Esselink
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Afbeelding 1. De testkast. Rechts de toerenteller met draaiknop om het toerental in te 

stellen. Links de draaiknop om vacuüm te zuigen en de bijbehorende onderdrukmeter. Het 

zwarte plateau draait rond met een instelbaar toerental. Rond het plateau de 360-graden 

verdeelschaal die draaibaar is.

Om de werking van de testbank te begrijpen, is enige kennis over de werking van de 

ontsteking nodig. Op onze site is een versie van dit artikel met een toelichting op de 

werking van de ontsteking en meer foto’s opgenomen. Daarin zijn ook begrippen als 

contacthoek, centrifugaal vervroeging, vonkbrug enzovoorts toegelicht. 

De werking van de testbank is relatief eenvoudig. De verdeler wordt boven het zwar-

te plateau in de houder geplaatst. Het plateau drijft de verdeler aan. Het toerental van 

het plateau is regelbaar, af te lezen op de toerenteller. Rond het draaiende plateau 

is een 360-graden verdeelschaal aangebracht die verdraaid kan worden. Onder het 

plateau is een neonlamp bevestigd die meedraait met het plateau en door een spleet 

licht naar boven straalt als de contactpunten geopend zijn. Zo kan de contacthoek 

worden afgelezen: het niet verlichte deel van de verdeelschaal is de contacthoek. 

Daarnaast kan de symmetrie van de nokken op de verdeleras gecontroleerd worden 

door het openen van de contactpunten te vergelijken (afbeelding 3). Deze moeten om 

de 90 graden openen. Door slijtage is de onderlinge afstand tussen de vier nokken 

vaak verschillend. Dat leidt per cilinder tot een vroegere of latere ontsteking. Enige 

tolerantie is acceptabel.

Afbeelding 2. De testkast in gebruik. De verdeler met vacuümdoos is ingeklemd in de 

houder. De verdeler draait 1000 toeren. Dit correspondeert met 2000 toeren van de motor. 

Doordat het plateau met de neonlamp zo snel ronddraait ontstaan visueel vier rode blokken. 

De nokken op de verdeleras staan op (vrijwel) gelijke afstand. De contacthoek is circa. 60 

graden
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Afbeelding 3. Uit deze tekening blijkt hoe de contacthoek en de onderlinge afstand van de 

nokken (openen contactpunten) zijn af te lezen.

De centrifugaalvervroeging van de verdeler is afleesbaar door het toerental te la-

ten toenemen: door de vervroeging van de verdeler gaan de contactpunten eerder 

open en gaat het neon-lampje eerder branden. Visueel verschuift het rode blok ten 

opzichte van de verdeelschaal tegen de draairichting in. Bij meerdere toerentallen 

wordt de centrifugaalvervroeging gemeten en op papier vastgelegd (afbeelding 4). 

De voorgeschreven vervroeging is door Citroën in het Werkplaats Handboek deel I per 

motortype vastgelegd in een curve waarbinnen de vervroeging moet blijven.

Afbeelding 4. De gemeten testwaarden zijn in de curve vastgelegd. Deze verdeler geeft 

teveel vervroeging en moet opnieuw worden afgesteld.

Ook is de testbank uitgerust met een vacuümpomp, gekoppeld aan een onderdruk-

meter. Hiermee kan de vacuümvervroeging, als die aanwezig is op de verdeler, wor-

den getest. De vacuüm-vervroeging alleen aanwezig bij de ID tot september 1964. 

Tenslotte is op sommige testbanken een vonkbrug aanwezig. Hiermee kan de kwali-

teit van de bobine gecontroleerd worden.

Zo’n testbank is techniek om stil van te zijn..

Deze testen wekken soms de indruk dat als de verdeler niet perfect in orde is de auto 

niet rijdt. Dat beeld is onjuist: vaak zal de auto toch rijden, misschien wat minder 

presteren, inhouden of meer brandstof verbruiken. De verdeler in mijn ’58’er ID had 

een niet werkende vacuumvervroeging. Ook de centrifugaalvervroeging lag ver bui-

ten de curves. Toch reed de auto, met een toen nog niet gereviseerde motor. Kenne-
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De Espace Technique Rob Lageveen is elke dinsdagavond geopend van 19.00-

21.30 uur. Ook is er een aantal zaterdagen waarop het techniekcentrum 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 technische commissie faciliteiten om banden te wisselen en ba-

lanceren, 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

lijk kunnen die oude motoren veel hebben. Uiteindelijk kwam de vervroeging van die 

verdeler binnen de curves, klopte de contacthoek en gelukkig was de symmetrie van 

de nokken binnen de tolerantie. Dan is het leuk om met het verleden bezig te zijn.

Naast de Souriau-testbank voor verdelers was er een Souriau-diagnosestation. Om de 

toestand van de ontsteking en het uitlaatgas te meten. Met een oscilloscoop als mid-

delpunt. Met zo’n diagnosestation was een garage up to date. Citroën schreef des-

tijds voor hoe de werkplaats ingericht moest zijn, de kleuren, de opstelling van het 

diagnosestation, de brug et cetera. In de Espace Technique Rob Lageveen staat sinds 

afgelopen zomer zo’n Souriau diagnosestation. Compleet met een boekwerk met 

foto’s en beschrijving van de inrichtingseisen voor de Controle-Electronique ruimte 

van de werkplaats en de werking van het diagnosestation. Een gift van Rob Lageveen 

die het diagnosestation destijds redde.

Het is de bedoeling om deze meetopstelling weer in goede orde te brengen. Wellicht 

het decor uit die tijd terug te halen. We zoeken mensen met passie die destijds met 

deze meetopstelling hebben gewerkt en kunnen helpen met het op orde brengen 

en in gebruik nemen. Als je interesse hebt, neem dan contact op met de technische 

commissie.

Wil je meer leren over de 

werking van de elektri-

sche systemen in onze 

auto? Op 13 april zal de 

cursus Electrique weer 

in Tull worden gegeven. 

Daar komt ook de werking 

van de ontsteking aan 

de orde. Meer informatie 

vind je op de kalender.


