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Het is voor de technische hobbyist altijd weer een feestje om een defect DS-on-

derdeel op de werkbank te krijgen en de drie vragen te beantwoorden: wat is de 

oorzaak van het defect, hoe demonteer ik dit onderdeel en is het mogelijk het zelf 

te repareren?

Tekst & foto’s: Peter Paul Mastboom en Jos Schillings

Dit keer was een vastgelopen waterpomp (model van na 1966) aan de beurt. 

Er was geen zichtbare lekkage maar de poelie was nauwelijks meer rond te 

draaien. We sleutelden de waterpomp los van de motor. In dit deel draait de 

pompwaaier via de poelie op een as in twee kogellagers.

Met de hulp van een hydraulische pers drukten we de as met de waaier en 

keerring eruit en daarna de twee kogellagers. Deze lagers met een afstandsbus 

ertussen, zijn geborgd door klemveren. De keerring direct achter de pomp-

waaier, links op de foto, is een messing bus met een glijvlak en een verende 

rubberring die om de as sluit. Deze afdichting moet er voor zorgen dat er geen 
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koelvloeistof in de achterliggende kogellagers kan komen. De constructeurs heb-

ben er echter rekening mee gehouden dat er toch wat vloeistof langs de as kan 

lekken. Daarom bedachten ze een slimme waterkering tussen de keerring en het 

eerste kogellager.

Goot
Op deze plek loopt de as door een ringvormig, metalen gootje met twee gaatjes 

die aansluiten op kanaaltjes in het pomphuis. Druppels die langs de as binnen ko-

men, worden in dit gootje opgevangen en afgevoerd via het plugje aan de onder-

kant van het pomphuis. Door daar een slangetje op te schuiven kan het lekwater 

wat lager afgevoerd worden. Dit systeempje kan alleen maar werken als de holle 

ruimte van het gootje, dat opgesloten zit in het pomphuis, ook belucht wordt. 

Daarvoor is het tweede kanaaltje geboord boven op het pomphuis dat uitkomt 

in het watergootje. Er gaan verhalen rond dat dit een gaatje is om de pomp te 

smeren. Dit is onjuist want behalve dat Citroën zoiets niet geheim had gehouden 

voor de onderhoudsmonteurs, valt er hier ook niets te smeren. Het kogellager is 

gesmeerd met kogellager-vet en zit niet te wachten op een druppeltje dunne olie. 

Het inbrengen van olie kan wel de afwatering verstoren doordat het beluchtings-

kanaaltje verstopt raakt. Kanaal
Bij onze waterpomp hadden de kogellagers duidelijk zwaar te lijden gehad van de 

koelvloeistof omdat deze niet werd afgevoerd, hoewel de afvoernippel open was. 

Het bleek dat het beluchtingskanaaltje zo verstopt zat dat het met een dun boor-

tje moest worden uitgeboord. Daarom het advies: controleer zo nu en dan beide 

kanaaltjes of ze nog open zijn door er een dun boortje in te steken en knoei hier 

niet met olie of vet. Loopt er veel koelvloeistof uit de afvoernippel dan is de keer-

ring echt versleten en moet de keerring of de hele pomp worden vervangen. Bij 

het vervangen van de keerring moet het pasvlak opnieuw glad gemaakt worden. 

Bij imitatiewaterpompen zal het vinden van de juiste maat keerring en lagers las-

tiger zijn. Vroeger had je een tiental fabrikanten daarvoor, nu nog twee of drie. De 

pomp is nieuw te koop in een redelijke kwaliteit voor prijzen van rond de 70 euro.

Wij konden volstaan met het vervangen van de twee kogellagers die een standaard 

maat hebben. Uiteraard hebben we de V-snaren niet te strak gespannen. Dat voor-

komt lagerschade aan de waterpomp in de toekomst.


