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espace technique

Je gaat met allerlei mankementen aan je DS gewoonlijk 

naar je vertrouwde 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 bevredi-

gend als het je lukt om een probleempje op te lossen.

In de tijd dat onze auto’s ontworpen werden, was een 

lange levensduur niet echt een uitgangspunt. Des te 

opvallender dat na vijftig tot zestig jaar onze DS’en 

met een hoop liefde en koestering nog lekker rond-

zweven.

Toch staan we er natuurlijk niet van te kijken als er 

na al die jaren iets serieus versleten is aan onze go-

dinnen. Geregeld zie ik tijdens het sleutelen aan de 

wagen van een van mijn DS-vrienden amateuristisch 

opgelapte stroomdraden met klungelig geklemde 

knijpstekkers onder de motorkap. Hier geldt maar 

één devies: Vervang slechte bedrading en stekkers.

Een spaghetti aan draden loopt er door de wagen. 

Om een beetje structuur in de organisatie aan te 

brengen, worden de draden die dezelfde route lopen 

gebundeld en ingewikkeld met PVC- of textielband. 

Zo ontstaat het beeld van een dikke bundel die hier 

en daar aftakkingen kent die ook weer gebundeld 

zijn. We noemen dit een draadboom of kabelboom. 

De draad kwijt Artikeltekst en foto’s: Laurens Ebberink

met dank aan de technische commissie van de club

De draadboom
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Over het algemeen zijn de draden die binnenin de 

textiele wikkelingen zitten nog zichtbaar van goede 

kwaliteit. Echter het deel in het motorcompartiment 

is onderhevig aan vocht, temperatuurwisselingen en 

trillingen. Hierdoor kunnen draden verhard zijn en 

kan de kuststof isolatie zelfs gebroken en open liggen. 

Als het er al langer zo bij ligt dan zie je zelfs dat het 

koper van de draden binnenin groen gecorrodeerd is. 

Slechte draden kunnen oorzaak zijn van slecht func-

tioneren van onderdelen, maar zijn vooral ook een 

risico voor kortsluiting en in het uiterste geval brand. 

«  Vooral de zwart geïsoleerde bedrading 
was berucht. Dat geldt voor de DS- 
modellen tot 9/69 en na 9/66 met de 
accu rechts. De ID-modellen (tot 9/69 
met gekleurde draden en in grijs plastic 
gewikkeld en ook die met de accu 
rechts) hadden hier geen last van. »

Tijdens onze zaterdag klusmiddag ontdekken we een 

beschadigde draad en kijken daarom wat beter naar 

de draadbundel onder de motorkap. We verwijderen 

de textiele wikkelband vanaf het uiteinde een flink 

stuk tot dicht bij het eerstvolgende splitsingspunt. De 

draden liggen nu voldoende vrij om te beoordelen of 

ze nog goed zijn. Dus soepel, schoon, onbeschadigd 

en rond, op de juiste lengte en voorzien van goede 

contacten (stekkers). Bij ons onderzoekje troffen we 

nog een draad aan die in slechte staat verkeerde.

Voorop moet staan dat het volledig vervangen van de 

draadbundel de enige juiste en veilige oplossing is. Er 

zijn verschillende kwaliteiten draadbundels verkrijg-

baar. Bij het clubmagazijn zijn ze beschikbaar en krijg 

je goed advies.

Praktijk is echter dat dit voor velen een grote klus is 

en dat daarom gekozen wordt voor het herstellen van 

een stekker of een stukje van de draad. Besef dan wel 

dat een slechte reparatie de risico’s op draadbreuk, 

kortsluiting of erger vergroot.

Het is echter ook begrijpelijk dat je voor een lokale 

ingreep gaat als er slechts sprake is van een beperkte 

schade of als je alleen een extra draadafsplitsing wilt 

maken. Ga je voor tijdelijk herstel volsta dan niet met 

alleen een nieuw stekkertje op een slecht draadeinde, 

maar vervang de slechte stukken op ruime lengte. Het 

voordeel van ruim vervangen is dat je degelijke en 

nette verbindingen kunt maken tussen de oude en de 

nieuwe draad. Verschillende draden in een bundeltje 

kort je op verschillende lengtes in zodat achteraf de 

opnieuw ingewikkelde kabel er weer mooi gelijkma-

tig uitziet. 

Er zijn natuurlijk tientallen manieren om een draad-

verbinding te maken en daarvan zijn kroonsteentjes 

of goedkope knijpverbinders op zijn zachts gezegd 

niet aan te raden. 

Verteerde isolatie en gecorrodeerde draden 

Liever niet
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Om twee draden te verbinden, of om met een derde 

draad een aftakking te maken, heb je niet meer dan 

wat geschikt gereedschap, nieuwe draden en stekkers, 

krimpkousjes en wikkelband nodig. Moderne draden 

met PVC-isolatie zijn vaak dunner dan de originele 

die Citroën gebruikte. De meeste winkels werken met 

de buitendiameter van de draad. Het gaat echter om 

de koperen kern. Let daar dus op bij het aanschaffen 

van een nieuwe draad en gebruik de kerndiameter die 

bij de originele draad past. Hier staat tegenover dat 

Citroën af en toe wel heel zuinig was in de kerndikten 

van enkele draden, zoals bijvoorbeeld die van de dy-

namo naar de accu. 

Een goede verbinding kan met de juiste knijpcontac-

ten of door te solderen gemaakt worden. Maar let op, 

in beide gevallen geldt dat een slecht uitgevoerde ver-

binding de weerstand aanzienlijk vergroot. Kortom: 

Doe het goed en doe het veilig.

Er zijn grofweg twee categorieën knijpcontacten: 

de ongeïsoleerde met losse isolatiehulzen en de ge-

isoleerde. Ieder soort gebruik je met een daarvoor 

geëigende krimptang. Met name in de geïsoleerde 

contacten is een hoop slecht spul zonder goede trek-

ontlasting te koop in setjes met een knullige krimp-

tang. Bovendien kun je bij de vooraf aangebrachte 

hulzen achteraf niet zien of de verbinding goed en 

veilig gelukt is. Bij de ongeïsoleerde contacten kun je 

het resultaat op het oog goed beoordelen, waarna je 

de isolatiehuls pas aanbrengt. Deze laatsten zien er 

ook nog eens beter uit.

Voor het vervangen en verlengen van draden werk 

ik graag met een goede soldeerverbinding inclusief 

trekontlasting. Daarvoor maak je de uiteinden van 

beide draden over 2 centimeter vrij van isolatiemate-

riaal. Gebruik een geschikte tang zodat de inwendige 

koperdraden niet beschadigen.

Spreid de schone koperdraadjes iets zodat je beide 

uiteinden in elkaar kunnen schuiven. Draai daarna 

beide uiteinden tegengesteld aan elkaar tot één ge-

bundelde draad (zie foto collage). Deze methode 

heeft mijn voorkeur omdat de draden goed con-

tact maken met elkaar en de beide delen nu al niet 

meer uit elkaar getrokken kunnen worden. Ook kun 

je op deze wijze een aftakking met een derde draad 

invlechten. Door te solderen maak je de verbinding 

permanent. De soldeerboutpunt moet schoon en 

vertind zijn, dit is super belangrijk omdat een ver-

ontreinigde soldeerbout nooit een goede las oplevert. 

Maak éénmalig de koude soldeerbout met staalwol 

schoon en smeer er wat zuurvrij vloeimiddel op. Als 

de bout vervolgens opwarmt, kan de punt met sol-

deer mooi blinkend vertind worden. Veeg de punt in 

het vervolg geregeld af aan een vochtig hard sponsje 

om hem schoon te houden. 

Voor het solderen van de verbinding gebruik je ver-

der alleen nog soldeertin met harskern. Smelt een 

druppel soldeertin op de punt van de bout en houd 

deze tegen de onderzijde van de in elkaar gevlochten 

verbinding. Na enkele seconden en onder toevoeging 

van wat extra tin, zie je de koperdraden vollopen met 

tin. Neem dan de soldeerbout weg en laat de verbin-

ding afkoelen. Eventueel kun je nu de verbinding 

voorzien van een beetje niet-geleidend en vocht-

werend vet (dielectric grease). Schuif vervolgens een 

krimpkousje van ruime lengte over de verbinding. 

Met een verfafbrandföhn krimp je de kous zodat het 

geheel goed beschermd is. 

Het risico van solderen bevindt zich in de overgang 

van de harde soldeerlas naar de flexibele koperen dra-

den. Als dit punt vaker beweegt kan hier gemakke-

lijk een breuk ontstaan. De krimpkous moet hier het 

knikpunt ontlasten. Er bestaan ook krimpkousen die 

aan de binnenzijde van een smelt- of lijmlaag voor-

zien zijn. Deze maken in een keer een goede vocht-

dichte afsluiting, zijn stijver en beschermen beter 

tegen knikken.

Een goed en gemakkelijk alternatief voor de sol-

deerverbinding is de soldeer-krimphoes verbinder.  

Voorbeeld stelbare 

striptangen
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Dit zijn korte stukjes doorzichtige krimpkous met 

geïntegreerde soldeertin en trekontlasting. Schuif 

deze over de in elkaar gedraaide verbinding waarbij 

de beide rode ringen voor de trekontlasting op de iso-

latie komen te liggen. Smelt het geheel met de verfaf-

brandföhn op 450-500 graden tot één afgewerkt ge-

heel. Laat rustig afkoelen tot de krimpkous niet meer 

doorzichtig is. De prijzen voor deze krimphoesjes 

lopen gigantisch uiteen dus even op internet struinen 

kan geen kwaad.

Aan de zijde van de stekkerverbindingen moet je  

op de lengte van de individuele draden letten. Bij  

Citroën hebben ze behalve met kleurcodes op de 

stekkers ook gewerkt met verschillende lengtes in 

een bundel. Dit is goed te zien bij de aansluitingen 

naar de spatborden. De kortste draad aan de ene zijde  

correspondeert met de langste draad aan de andere 

zijde. Zo kun je je toch niet meer vergissen bij het 

aansluiten van een bundel draden. 

De nieuwe draden kun je voorzien van nieuwe, goede 

kwaliteit, stekkers. Bij de club zijn origineel-remake 

stekkers te koop met op origineel lijkende gekleurde 

hulzen. Er zijn ook moderne namaakstekkers te vin-

den op internet met siliconen isolatiehulzen. 

Ik gebruik deze laatsten graag in combinatie met 

gekleurde krimpkousen. Niet vergeten om voor het 

monteren van de stekker de krimpkous en isolatie-

huls over de draad te schuiven.

In onze DS hebben we uiteindelijk de twee draden 

hersteld en gaan ter afronding een nieuwe omwikke-

ling over de bundel aanbrengen. We kiezen voor de 

op linnen gelijkende polyester wikkelband. Die is ook 

verkrijgbaar met een dunne lijmlaag waardoor de ge-

wikkelde band rondom de bundel mooi en strak blijft 

zitten. Een goed alternatief is de zelf-vulcaniserende 

tape. Deze versmelt na aanbrengen tot een gelijkma-

tige op rubber gelijkende omhulling.

We beginnen op de nieuwe draden eerst een stukje 

tegen de richting in te wikkelen naar het aftakpunt 

in de kabelboom. Slaan één maal kruislings om het 

splitsing heen en wikkelen dan de gebundelde draden 

terug in met ruim 50% overlap per winding tot vlak 

voor de stekkers. Door de lijmlaag kunnen we aan het 

einde weer enkele wikkelingen terug maken en mooi 

gladstrijken.
Strippen-draaien-solderen

Ongelijke lengtes
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Opmerkingen:

•  Dit is een algemeen verhaal op basis van de erva-

ring aan de beschreven reparatie. 

•  Ontkoppel altijd de min-pool van de accu als je 

aan het elektrisch systeem gaat werken!

•  Het repareren van stukken bedrading blijft een 

tijdelijke oplossing. Overweeg tijdig om de hele 

draadbundel te vervangen.

•  De Technische Commissie van de club helpt je 

graag tijdens de sleuteldagen, maak vooraf een 

afspraak.Namaak: ongeïsoleerde 

contacten met krimp-

tang, gekleurde krimp-

kous en PVC-huls

Origineel: ongeïsoleerde 

contacten, gekleurde huls 

en rubber isolatiehoes E-mail: technischecommissie@citroeniddsclub.nl


