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De cilinderkop is op dus. Garagist Herm merkt het bij het stellen van de kleppen. 

Een kwart slag verder draaien of minder ver maakt bij een fris blok heel wat uit in 

hoe fijn de motor loopt, maar bij mijn motor hoorde je al lang geen verschil meer. 

Omdat de motor voor de rest geen problemen had, geen overmatig olieverbruik of 

iets dergelijks heb ik het lang voor me uitgeschoven. Maar nu is het dan toch tijd 

om de kop te reviseren. Omdat het te kort dag voor de vakantie is, rijden we die nog 

gewoon met de kop die op is. 2.500 kilometer zonder problemen overigens, we had-

den gelukkig geen haast. Uiteindelijk is het al midden in de herfst als ik naar Herm 

rij om aan de slag te gaan.

Vooraf keuzes maken
Voordat we aan de slag gingen, had ik overigens al wat keuzes te maken. De 1e keuze 

was makkelijk, wel of geen geharde klepzettingen. Ik ga voor een gereviseerde kop 

met geharde klepzettingen, of zoals Herm het noemt een LPG-kop. De geharde klep-

zettingen zijn beter bestand tegen de hogere verbrandingstemperaturen van LPG. 

Nu is een DS-motorblok van zichzelf goed geschikt om op LPG te rijden, maar als 

in één dag
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Duidelijker kan mijn garage de boodschap niet brengen; ‘de kop is op’ staat er in juni 

2018 bovenaan de factuur van de onderhoudsbeurt, vlak voordat we met de DS op va-

kantie willen gaan. Niet dat dat zo’n verrassing is. Al sinds een paar jaar heb ik het idee 

dat de auto steeds futlozer wordt; langzaam bij het optrekken en meer moeite om een 

fatsoenlijke snelheid op de snelweg te halen en vast te houden. Ze wordt dan ook niet 

gespaard, van mij moet ze gewoon mee met het verkeer, 120 tot 130 km/u op de teller 

kan best en met een heel gezin + bagage op vakantie vind ik nu eenmaal het leukst om 

te doen met de DS. De keerzijde is dat ze dan hard aan het werk mag op de hellingen. 

Ruim 250.000 kilometer heeft ze al gereden, sinds km stand 100.000 op LPG. Sinds die 

tijd is er behalve kleppen stellen nooit aan de motor zelf gesleuteld, en voor zover ik kan 

nagaan in alle documentatie die bij de auto kwam ook daarvoor niet.

Met flink wat handkracht komen alle 

kopbouten er uit, zonder schade

door Bram Oude Elberink



3535

je dan toch de kop reviseert, is het een kleine moeite om dat aan te pakken en het 

verlengt de levensduur van de kop aanzienlijk. De tweede beslissing was voor mij als 

eigenaar van de auto wat lastiger. Laat je de kop die je uit je auto haalt reviseren en 

zet je die terug of vervang je de kop door een reeds gereviseerde kop. In het eerste 

geval houdt je de motor zoveel mogelijk origineel met de originele, eigen onderde-

len. Het nadeel is dat pas na demontage van de kop blijkt of deze nog herbruikbaar 

is en dat je een paar weken moet wachten op de revisie. In het tweede geval kun je 

na demontage meteen door met opnieuw opbouwen. Je verliest wat aan originaliteit, 

maar hoe bijzonder is nu eigenlijk een kop van een DY-blok. Bijkomend voordeel is 

dat niet een paar weken een ‘dode’ auto in de weg hebt staan. Zoals u aan de titel van 

het verhaal wellicht kunt afleiden heb ik gekozen voor deze tweede optie. 

Los van de koprevisie had ik ook kunnen kiezen voor het vervangen van de  

cilinders en cilinderbussen door grotere 2100 exemplaren, met als doel wat extra 

vermogen te krijgen. Ik heb dit niet gedaan, volgens Herm zorgt een nieuwe kop al 

voor een vlottere motor. Bovendien is er geen aanleiding in de vorm van oliever-

bruik of iets dergelijks die een volledige motorrevisie nodig maakt.

Het vervangen van een cilinderkop is vooral veel sleutelwerk. Omdat ik de dag 

ervoor nog aan de andere kant van Nederland ben, zit ik ’s-ochtends al vroeg in 

de auto om 255 km verderop iets voor tien uur bij Herm aan te komen. Het nog 

warme koelwater laten we meteen weglopen, de motor krijgt daarna nog één kop 

koffie de tijd om verder af te koelen. Nadat we de accupolen hebben losgehaald 

moeten we alle onderdelen aan de bovenkant van de motor verwijderen om bij de 

kop te kunnen komen. Voor een deel is dit hetzelfde als bij kleppen stellen, met nog 

wat extra onderdelen. Het luchtfilter, de benzineslangen naar de carburateur en in 

mijn geval de LPG-slangen van de pomp naar het gasmengstuk en de gaskabel. De 

koelwaterslang van de pomp naar de radiateur en aan de andere kant van de ka-

chelbuis naar de kachel. De ventilator gaat eruit, samen met de dynamo, daarmee 

ook de riemen van waterpomp en dynamo. De bougiekabels worden verwijderd 

samen met de verdelerkap, waarna het kleppendeksel eraf gehaald kan worden. 

Terwijl de kop nog even blijft zitten, schroeven we de tuimelaar assen van de inlaat- 

en uitlaatkleppen los, die halen we in zijn geheel weg om straks over te zetten op de 

nieuwe kop. Ook de stoterstangen kunnen we nu verwijderen.

De oude kop, duidelijk te zien 

dat de pakking versleten is. 

De uitlaatkleppen (klein, links) 

liggen helemaal vlak met de 

verbrandingskamer

De stoterbekers zijn heel 

verschillend versleten
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Dan is het tijd voor de kop om los te komen. We schroeven het uitlaatspruitstuk 

los van de kop, deze blijft achter in de motorruimte. Het inlaatspruitstuk inclusief 

carburateur laten we zitten aan de kop, net als de waterpomp. Er moet even flink 

wat kracht worden uitgeoefend op de kopbouten, maar ze komen allemaal zonder 

schade los. De kop zit redelijk vastgekleefd aan het blok, maar ook hier blijkt wat 

kracht uitoefenen met hevelwerking is genoeg. Het verwijderen van een kop met 

waterpomp, inlaatspruitstuk en carburateur vereist enige voorzichtigheid, maar met 

ons tweeën is het goed te doen.

Diagnose was correct 
De oude kop leggen we op zijn zijkant om eens goed naar de kleppen te kijken. Het 

blijkt dat de gestelde diagnose niet overdreven was. De uitlaatkleppen horen een 

paar millimeter boven het vlak van de verbrandingskamer uit te steken, maar in mijn 

kop zijn de klepzittingen zo veel versleten dat de kleppen praktisch vlak liggen. Deze 

slijtage komt voornamelijk door de hogere verbrandingstemperatuur bij het rijden 

op LPG. Omdat de kleppen dieper liggen in gesloten stand komen ze minder ver de 

verbrandingsruimte in als ze open gaan. Dit zorgt voor een kleinere opening voor de 

uitlaatgassen om uit de verbrandingskamer te komen, wat zorgt voor een futlozere 

motor. Vergelijk het met in- en uit ademen, dit gaat ook lastiger als je de helft van je 

mond afdekt.

Ook aan de koppakking, de pakking tussen cilinderkop en motorblok, is de slijtage 

te zien. Tussen de cilinders, waar de pakking toch al smal is, zie je dat de randen van 

de pakking al flink zijn aangetast. Het lekte nog niet, maar dat had niet lang meer 

geduurd.

In principe gaan we de goede onderdelen hergebruiken, maar alleen als we denken 

dat er nog genoeg toekomstige levensduur in de onderdelen zit. De waterpomp ver-

vangen we voor een nieuwe. Deze is niet duur en de oude had al wat speling op de 

lagers. Ook de kachelbuis met de aansluiting voor de kachelslang wordt vervangen 

door een nieuwe. De oude blijkt aardig verroest. Herm vist de stoterbekers uit het 

motorblok en deze blijken heel verschillend versleten. Sommigen zijn nog helemaal 

vlak aan de onderkant, terwijl anderen een heel hobbelig vlak hebben met putten en 

deukjes. Ook een reden waarom het kleppen stellen steeds lastiger ging. Het verschil 

Bij de gereviseerde kop liggen de kleppen een 

paar millimeter boven de klepzitting

Het blok is schoongemaakt en de 

nieuwe koppakking ligt klaar



37

in slijtage duidt er misschien op dat de motor toch al eens eerder open is geweest, al 

heb ik dat niet terug kunnen vinden in alle documentatie. De twee beste gaan weer 

terug, samen met zes andere gebruikte, maar goede stoterbekers.

Het inlaatspruitstuk en de carburateur gaan we wel hergebruiken en na demontage 

word ik aan het werk gezet om alles schoon te maken. Ook de tuimelaar assen en tui-

melaars worden schoongemaakt. Ik gebruik hiervoor een ontvetterbak. Deze pompt 

koudontvetter rond door een doorvoerkwast, ideaal voor dit soort schoonmaakklus-

sen. Ondertussen is Herm bezig met het schoonmaken en daarna vlak maken van de 

bovenkant van het motorblok.

Opbouw van de nieuwe kop 
Zoals gezegd had Herm al een gereviseerde LPG-kop klaar liggen. Het is een gebruik-

te kop die door Herm eerder is gedemonteerd en naar het revisiebedrijf is gebracht. 

Bij het revisiebedrijf is de cilinderkop nagekeken op scheuren, schoongemaakt en 

gevlakt, de klepgeleiders zijn vervangen, de klepzittingen zijn er nieuw ingeslepen, 

met als upgrade de geharde klepzittingen voor de uitlaatkleppen. De kleppen (gere-

viseerd of nieuw) zijn door het revisiebedrijf ingeslepen op de klepzittingen daarna 

gemonteerd. Aan de kant van het uitlaatspruitstuk zitten al nieuwe draadeinden in-

gedraaid. De bougieschachten bleven tijdens de revisie in de kop, bij het loshalen 

gaan ze vaak stuk.

We hebben voor de opbouw diverse pakkingen nodig. Voor het gemak kun je een 

compleet motorpakking set klaar hebben liggen, dan weet je zeker dat je niet mis 

grijpt. Terwijl de nieuwe kop nog op de werkbank ligt, monteren we de nieuwe wa-

terpomp aan de kopse kant en het hitteschild en de kachelbuis aan de kant van het 

uitlaatspruitstuk. Het inlaatspruitstuk en de carburateur zijn schoner dan ze in jaren 

zijn geweest en worden weer gemonteerd.

Nieuwe kop erop 
De pakking tussen blok en kop leggen we klaar op de bovenkant van het blok en 

dan is het tijd om de nieuwe kop op het blok te leggen. Ook dit is weer een karwei 

voor twee man. Als eerste wordt de kop vastgezet met de cilinderkopbouten aan de 

uitlaatzijde. Het uitlaatspruitstuk wordt op de nieuwe draadeinden vastgezet, ook 

weer met nieuwe pakkingen ertussen. Hier mag ik ineens schroeven en al snel blijkt 

Opbouw van de nieuwe kop op de werkbank

Schoonmaken van de tuimelaars en tuimelaar-as van de inlaatkleppen
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waarom; die achterste moertjes zijn echt bijna niet te bereiken en heel slecht aan te 

draaien. Daarna begint de opbouw bovenop; stoterstangen terug en de tuimelaar-as-

sen aan de inlaat- en uitlaatzijde er weer op. De tuimelaars aan de inlaatzijde met de 

lange as wordt hergebruikt, maar omdat de tuimelaars aan de uitlaatzijde toch wat 

speling hebben op de assen gaan we hier alsnog voor andere gebruikte tuimelaars in 

betere conditie. De tuimelaar-as aan de inlaatzijde wordt vastgezet met de overige 

cilinderkopbouten. Deze bouten moeten worden aangedraaid in de juiste volgor-

de, met het juiste aandraaimoment. Goed je hoofd erbij houden en het werkplaats 

handboek volgen of, in mijn geval, de garagist het laten doen. Als de tuimelaars aan 

de uitlaatzijde ook zijn gemonteerd is in principe de nieuwe kop gemonteerd. Wat 

rest is het terug plaatsen van alle verwijderde onderdelen. De ventilator gaat weer 

terug, daarna plaatsen we nieuwe V-snaren en de dynamo. De slang die vanuit de 

waterpomp naar achteren met een paar bochten langs de motor loopt is versleten, 

hij lijkt gedeeltelijk gesmolten. We vinden in de voorraad nog een mooie andere, met 

een harde bescherming erom heen. De benzineslang en LPG-slangen worden weer 

aangesloten met nieuwe slangklemmen. Vers koelwater erin, nieuwe bougies erin, de 

verdelerkap met bougieskabels (tijdelijk) terugzetten, accu weer aansluiten en dan is 

het tijd om te kijken of de motor weer loopt. Deze slaat meteen aan alsof er niets is 

gebeurd. Eén slangklem moet iets worden aangedraaid omdat er wat koelwater lekt 

maar dat is het dan ook wel.

Terwijl Herm de kleppen stelt, maak ik nog het kleppendeksel helemaal schoon. Niet 

veel werk en niet moeilijk, maar wel snel resultaat; ik word altijd blij van schone, 

glimmende onderdelen. Na montage van het kleppendeksel en luchtfilter is het tijd 

voor een proefrit. Het is misschien saai om te lezen, maar deze verloopt probleem-

loos, op wat trillend geluid na. En verbeeld ik het me of reageert ze nu wat feller 

als ik het gaspedaal indruk? Terug in de garage schroeven we de schroeven van het 

hitteschild vast, controleren we of de rest goed vast zit en of er geen lekkages zijn en 

dan is het tijd om terug naar huis te rijden.

Feller, sneller, stiller
Het is tien over zeven in de avond als ik de kilometerstand noteer en wegrijd bij 

Herm. Onderweg naar huis merk ik al snel het verschil. De auto trekt inderdaad 

Tuimelaars zijn allemaal weer gemonteerd

De nieuwe kop ligt, 

nu verder opbouwen
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beter op en op de snelweg kan ik veel beter de snelheid vasthouden. De motor heeft 

zogezegd duidelijk meer over. En bij thuiskomst zegt mijn vrouw dat de motor veel 

stiller is. Al met al een geslaagde operatie dus. Sindsdien heb ik nu ruim 500 kilo-

meter gereden. Het natrekken van de kopbouten moet na 1000 kilometer maar daar 

zullen we even op moeten wachten, ze houdt nu haar winterslaap in de garage. En 

mijn oude kop? Die ligt op het moment van schrijven bij het revisiebedrijf en als hij 

goed genoeg is wordt dat ook weer een LPG-kop voor een volgende klant.

Schoonmaken van het kleppendeksel


