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Bij de controle van de voortrein van mijn volgens de 

handelaar/verkoper ‘in goede staat verkerende’ DS, 

bleek dat behalve slijtage van het stuurhuis en de ko-

gels van binnenste en buitenste spoorstangen, ook de 

hulpstuurhuizen aan beide zijden moeizaam en ‘tand-

radachtig’ draaiden. Mogelijk waren deze door goed 

smeren en een keer demonteren goed te redden geweest, 

maar ik kocht gereviseerde bij het magazijn om van het 

gedonder af te zijn.

Tekst & foto’s: Maarten Fechner

De aparte manier van montage, met een rotatiemo-

gelijkheid om een forse bout en een paar ringetjes on-

der het kleine boutje, suggereerde dat je ze ook kunt 

afstellen. Maar waarom zou je dat doen? De vrijheid 

van beweging in de diverse stuurkogels is zo groot, 

dat dit nergens de maximale uitslag van de kogels 

beperkt. Ook enig rondvragen leverde geen duide-

lijk antwoord op en meestal adviseerde men er maar 

een paar ringetjes onder te leggen. In het magazijn is 

er echter afstelgereedschap te leen (zie foto rechts).  
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Dus ik besloot dat dan maar te controleren en af te 

stellen, nu ik overal bij kon omdat ik al veel had ge-

demonteerd.

Het afstelgereedschap heeft aan iedere kant een uit-

steeksel (voor de linker en rechter zijde), dat je van-

uit de motorruimte in de bovenste bus van de halve 

voortrein kunt steken (zie foto links). 

Hiervoor moeten dus de halve voortrein en de mo-

tor gedemonteerd zijn. Bij mij stonden beide hulp-

stuurhuizen flink verkeerd (zie foto rechtsboven). 

Afstellen is mogelijk door het huis te roteren rond de 

grote bout en de afstelringetjes onder het oog van het 

kleine boutje aan te passen. De punt van het afstelge-

reedschap moet dan precies in de uitsparing van de as 

van het hulpstuurhuis vallen (zie foto rechtsonder). 

Boutje vastzetten en daarna niet vergeten de grote 

moer aan te draaien, zelfs voor een leek een fluitje 

van een cent.

En wat leverde dat op? Nu pas zag ik dat het stuurhuis 

natuurlijk gemonteerd zit op deze hulpstuurhuizen 

en dat je dus als het ware het hoofdstuurhuis uitlijnt 

ten opzichte van het chassis en de stuurstang. Het af-

stellen van de stuurstang met een eveneens te lenen 

afstelgereedschap ging nu opeens veel makkelijker en 

natuurlijker, de stuurstang viel er als het ware zo in. 

Weer wat geleerd! En wat stuurde de DS na afloop 

fijn, zonder zware punten, helemaal goed. Als je eens 

in de gelegenheid bent (motor er uit, halve voortrei-

nen er uit), sla de kans om de hulpstuurhuizen af te 

stellen dan niet over!


