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espace technique

Je gaat met allerlei mankementen 

aan je DS gewoonlijk naar je ver-

trouwde DS-garage. Maar er blijven 

altijd kleine ergernissen waar je best 

eens zelf mee aan de slag kunt gaan. 

Sleutelen aan je DS is ook leuk en 

bevredigend als het je lukt om een 

probleempje op te lossen.

De noodreparatie

Artikeltekst en foto’s: Laurens Ebberink

dank aan: Frits Oberndorff, Albert-Jan Bulder, 

Wiel Janssen en anderen

Ditmaal vanwege corona geen sleutelmiddag. Ik heb 

deze gelegenheid eens aangegrepen om een ergernis 

aan mijn eigen 69-er DS te verhelpen.

Let wel! Dit gaat over mijn beleving in de beschre-

ven situatie. Er zijn kanttekeningen te plaatsen 

over alternatieven en verschillende voors en te-

gens op de gebruikte reparatie. In de opmerkin-

gen onderaan het artikel belicht ik die kort, maar 

check vooral de website, waar we dieper ingaan 

op verschillende zienswijzen.

Al langer viel het me op dat bij het stevig afremmen, 

de wagen wat stottert op het laatste stukje. Eerst viel 

het op in de bergen bij het lange bergafwaarts dalen, 

ondanks het feit dat ik zo veel mogelijk op de motor 

afrem. Het laatste jaar merkte ik het al bij het afrem-

men op de uitrit van de autosnelweg. Het werd steeds 

erger en nu heb ik er ook al bij gewone rijsnelheden 

last van. Zo langzamerhand word het stotteren steeds 

een meer schokkende ervaring.

 

«  Je zult wel te veel op de rem gestaan 
hebben in de bergen waardoor de  
schijven oververhit geraakt zijn.  
Als je dan ook nog onderaan de berg 
met de rem aangedrukt stil blijft staan, 
is de kans groot dat je een blauwe plek 
op de schijf maakt. Op die plek remt  
de wagen dan minder hard dan op  
de rest van de schijf. »

De remschijven schoonmaken door ze af te laten 

draaien bij een specialist is dan eigenlijk de oplossing. 

Maar er is ook een alternatief voorhanden: schuur-

blokken die je tijdelijk in de plaats van de remblok-

ken monteert. Zo kun je de schijven ook iets afslijpen. 

Ik had daar al eerder over gehoord en alhoewel de 

slijpactie toen succesvol was, was de eigenaar van de 

wagen niet te spreken over de gigantische vervuiling 

die dat teweeg bracht. Eerlijk gezegd was dit ook wel 

een prachtige auto onder de motorkap dus die ‘plak-

kerige stofzooi’ was niet echt dolle pret.

De vraag is dus: ga ik de moeite nemen om de rem-

schijven helemaal uit te bouwen, hetgeen een flinke 

klus is, of gebruik ik de slijpblokken en neem ik er 

genoegen mee dat ik een middag kan gaan schoon-

maken onder de motorkap? Een gesprekje met mijn favoriete garagist deed het 

muntje naar de laatste optie vallen. Hij kwam echter 

ook met een belangrijke tip en dat was om de schut-

plaat onder de motor tijdelijk weg te halen. Dan waait 

het meeste stof tijdens het slijpen direct met de rij-

wind mee onder de auto weg.

De schuurblokken zijn niet goedkoop, met BTW en 

verzendkosten ben je al snel zo’n 150 euro kwijt. Het 

is geen moeilijke klus, maar niet echt iets om zonder 

gezond verstand aan te pakken. Zorg dat ervaren hulp 

beschikbaar is. Je wil immers niet dat deze slijpactie 

uitmondt in een sleepactie. Om te beginnen heb ik 

de spatplaat aan de onderzijde verwijderd en daarna 

met de schuifmaat de dikte van beide remschijven op 

de wagen in tienden nauwkeurig gemeten. Een rem-

schijf moet volgens het werkplaatshandboek D.450-

00 “na eventueel opzuiveren” minimaal 11mm zijn.De schuurblokken uit de doos
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«  Het gebruik van schuurblokken  
is eigenlijk een paardenmiddel.  
Vaak blijkt dat het effect na enige  
tijd weer terugkomt. » (TC van de club)

Vervolgens heb ik de borgveer verwijderd en de rem-

blokken iets uit elkaar gedrukt. Daar bestaat een spe-

ciaal stuk gereedschap voor maar ik ben vast niet de 

eerste die dat (heel voorzichtig) met een grote ban-

denlepel doet. Uiteraard heb ik eerst met een reep 

katoen rondom de remzuigers goed schoongemaakt 

en daarna ingesmeerd met LHM. Omdat mijn rem-

schijven niet ingeslepen waren kon ik de blokken 

makkelijk verwijderen. Gelukkig constateerde ik dat 

de rechthoekige geleidebanen op de remklauw en de 

nokken op de remblokken onbeschadigd en niet in-

gesleten waren. Het zou niet nodig moeten zijn maar 

voor de zekerheid heb ik de blokken gemarkeerd 

zodat elk op dezelfde plek terug gezet wordt. De 

schuurblokken passen gemakkelijk omdat ze een stuk 

dunner zijn dan de zojuist verwijdere, bijna nieuwe 

blokken. Als de remblokken dun of ingesleten zijn 

kun je ze natuurlijk beter meteen vervangen. De remschijven heb ik nagemeten en er blijkt aan 

beide zijden minder dan een tiende millimeter afge-

sleten te zijn. Volgens het werkplaatshandboek mag 

een opzuivering maximaal 0,5 mm zijn, dus daar valt 

mijn meting ruim binnen. De schijven voelen mooi 

vlak aan en de schuurblokken ook. Wederom heb ik 

de remzuigers rondom weer goed schoongemaakt 

voor ik ze terugdruk.

De oude remblokken waren nog vrijwel nieuw, maar 

vertoonden toch enkele vreemde plekken. Daarom 

heb ik de remblokken even op een stukje vlakliggend 

schuurpapier schoongeschuurd.

Eerst eens voorzichtig remmen en kijken of er über-

haupt geremd kan worden met die schuurblokken. 

Dat valt reuze mee. Onze bekrachtigde remmen doen 

het eigenlijk altijd, al is het ijzer op ijzer bij wijze van 

spreken. Een langzaam ritje naar een stil weggetje op 

een rustig tijdstip maakt het mogelijk mijn werk uit 

te voeren zonder de hoon van passanten of de risée 

van de buurt te worden. Ik trek door tot 40 kmh en 

druk dan tegelijkertijd met mijn linkervoet lichtjes 

op de rem. Ongeveer 100 meter en dan een paar hon- Niet vergeten de borgpen en de aardedraadjes voor 

het verklikkerlampje te monteren en proefrijden 

maar. Inderdaad, zowel op de gewone weg als bij 

hoge snelheden op de snelweg is het schokkerige 

remgedrag helemaal verdwenen. Het werkt echt, ik 

ben blij!

«  Gebruik je gezond verstand bij dit soort 
reparaties, voorkom dat je een gevaar 
voor jezelf of voor anderen bent. Win 
advies in bij de specialist en werk bij 
voorkeur met ervaren hulp. »

derd meter uitrijden. Ik hou deze snelheid aan in de 

hoop het slijpsel met de rijwind mee af te voeren. Zo 

rij ik een kilometer heen-en-terug. Dat blijkt al meer 

dan genoeg. Het wordt warm onder de motorkap en 

ik ruik het via de ventilatielucht in de auto. Thuis de 

zaak rustig laten afkoelen met de klep open.

 Al-met-al valt de slijpactie reuze mee, remmen gaat 

prima, de stank valt mee en wat me het meest ver-

heugt is dat er vrijwel geen sprake is van stofzooi on-

der de motorkap. Ik denk dat het verwijderen van de 

schutplaat onder de motor een gouden tip blijkt! De schuifmaat kan er net tussen

De borgpen
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De remblokken gemarkeerd

Opmerkingen:

•  Dit is een eigen visie op basis van de ervaring 

aan het beschreven model. 

•  Dat ik bij deze methode succes boek, zegt niets 

over de langere duur van het resultaat. 

•  De oorzaken en het resultaat zijn van meer fac-

toren afhankelijk welke hier niet besproken zijn.

•  Vooraf moet je jezelf er wel van verzekeren 

dat de remschijven en blokken nog in redelijke 

staat verkeren, net als de motorsteunen en wiel-

ophanging, weet je zeker dat er geen slag in de 

schijven zit?

•  Belast de remschijven en slijpblokken niet te 

fors, het blijkt een kwestie van rustig en gelei-

delijk slijpen. Oververhitting kan snel optreden 

en dan kun je misschien alsnog de remschijven 

vervangen. Liever 2x met beleid schuren dan 1x 

te wild.

•  Check onze website voor meer technische de-

tails.


