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Het is een bekend onderwerp: al in 

1966 deden journalisten verslag van 

een kapotte poulie in een rappor-

tage over de rijeigenschappen van de 

‘nieuwe’ DS21. Later werd het een vrij 

bekend fenomeen. Deze poulies, maar 

ook de waterpomppoulie, waren tot 

circa 1968 zwart, daarna groen.

De noodreparatie

Dago, Harry en Albert Jan werden in 2017 geconfron-

teerd met een kapotte nokkenaspoulie toen ze op weg 

waren naar een workshop in Rotterdam. Het lukte ze 

om op een parkeerplaats langs de A15 een noodrepa-

ratie uit te voeren. Na 20 minuten waren ze weer op 

weg. Eén van de twee snaren naar de waterpomp en 

dynamo werd omgelegd naar de hogedrukpomp. Een 

meevaller dat de snaar paste. De snaar liep een beetje 

aan, maar heeft ook de thuisreis overleefd. Uiteraard 

werden de twee snaren, die de hogedrukpomp aan-

drijven, verwijderd.

Voor alle duidelijkheid, het was een handgeschakelde 

auto, onbekend is of het lukt bij een halfautomaat.

Onlangs was er een kapotte poulie bij de DSpécial uit 

1970 van Theunis Bekkema uit Burgum.

De kwestie begon met een vreemd geluid bij de mo-

tor. Auke de Jong verdacht de hydraulische pomp, 

maar die werd nog niet gewisseld. Wel zijn toen de 

V-snaren vervangen omdat die beiden niet even strak 

zaten. Het geluid was niet weg, toch is de eigenaar er 

mee door blijven rijden. Het geluid werd er niet beter 

op totdat het waarschuwingslampje van de hydrauli-

que begon te branden. Heel rustig rijdend lukte het 

de laatste kilometers naar huis af te leggen. 

De auto is opgehaald door Auke en Dries Bruining. 

Toen werd duidelijk dat de poulie kapot was. Om-

dat de auto inmiddels geen hydraulische druk meer 

had is met een boormachine, voorzien van een kleine 

poulie en een V-snaar de pomp aangedreven totdat 

de auto weer op hoogte was. Op de trailer en naar de 

werkplaats. 

Deze schade is te voorkomen door de poulie met 

twee rupsen te lassen. Op de foto is aangegeven waar 

dan de rupsen worden gelegd. Het nadeel is dat de 

poulie wat krom kan raken en gaat slingeren. Een 

andere methode is om bijvoorbeeld twee klinkna-

gels uit te boren en te vervangen door stalen bout-

jes met moeren en deze met loctite te borgen. Als 

de poulie kapot is, is deze onbruikbaar. Dat komt 

Poulie op boormachine
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omdat de klinknagels zijn gebroken en de hart van 

de snaarschijven (waaruit de poulie bestaat) zover 

is ingesleten door het ronddraaien over de kern dat 

het centreren van de spaarschijven vrijwel onmoge-

lijk is.

Om te repareren is een goede gebruikte poulie nodig. 

Er zijn garages die standaard een aangepaste poulie 

monteren na bijvoorbeeld het wisselen van een kop-

peling. Maar noodzakelijk is het niet, er rijden nog 

veel wagens met de originele poulie rond.

De reparatie is niet heel ingewikkeld. De radiateur 

hoeft niet weg, alhoewel het wel gemakkelijker sleu-

telt zonder de radiateur. Het stuurhuis moet los wor-

den gemaakt, zowel bij de hulpstuurhuizen als bij de 

bout/splines van het stuurwiel. Het stuurhuis moet 

namelijk zo’n twee centimeter richting de voorkant 

van de auto, zodat er ruimte is om de poulie van de 

nokkenas te schuiven. Daarbij moet ook de linker 

handremklauw een beetje gekanteld worden. Dit kan 

door de twee bouten op de versnellingsbak iets los 

te draaien. Soms is het nodig om de bovenste bout 

te verwijderen zodat de klauw verder gekanteld kan 

worden. Daarna de moer op de gereviseerde poulie 

met het voorgeschreven koppel vastzetten!
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