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Betreft: Winterse omstandigheden en uw klassieker. 

Er zijn in principe drie mogelijkheden om een klassieke auto de winter door te helpen. 

1. U parkeert de klassieker in een ruimte en rijdt geruime tijd niet meer met de auto.

Het meest ideale is een geconditioneerde parkeerplaats die droog en verwarmd is.

Zorgt u er wel  voor dat de brandstof in de tank kort vóór de lange stallingperiode getankt is.

De samenstelling van de moderne brandstoffen zorgt voor snellere veroudering en kans op

problemen na  de winterse periode is daardoor niet ondenkbaar.

De banden worden statisch op één plek belast tijdens de lange stilstand. U kunt dat

voorkomen door de auto op steunen te plaatsen. Als u dat niet doet zullen na de eerste

flinke rit de platte vlakken op de banden wel weer verdwijnen. Dit gaat echter meestal wel

gepaard met trillen en dreunen bij de eerste tientallen kilometers.

2. U parkeert de klassieker, maar rijdt bij gunstige weersomstandigheden minimaal een rit van

50 km. Een auto die regelmatig rijdt zorgt ervoor dat motor, remmen, versnellingsbak en

de meeste functies gebruikt worden. Door het regelmatig gebruik  blijft uw klassieker in een

betere conditie. De olie zorgt er voor dat alles eens goed gesmeerd wordt en bijvoorbeeld

keerringen soepel blijven. De hogere temperatuur  van de motor, bak, remmen, interieur,

enz.  zorgt ook dat opgesloten vocht kan ver dampen.

3. U parkeert de klassieker, maar rijdt het hele seizoen gewoon door omdat u aan

evenementen en/of rally’s meedoet waar u meestal lang van tevoren moet inschrijven.

De kans dat u met slechte weersomstandigheden de weg op moet is dan reëel. Na zo’n

avontuur is het uitermate belangrijk om de klassieker goed te wassen en de onderkant en

in spatborden en andere kieren met een hogedrukspuit alle verontreinigingen af te

spuiten. Hoe eerder u de reinigingsbeurt doet hoe beter u alle verontreinigingen kunt

verwijderen. Eenmaal gedroogde en uitgeharde verontreinigingen zijn veel lastiger weg te

nemen.

Het is niet verstandig om tijdens lange stilstandperioden alleen de motor regelmatig te starten en 

deze desnoods alleen op temperatuur te laten komen. Vooral motoren met een opgevoerd karakter 

moeten vermogen kunnen leveren ter voorkoming van vetgeslagen bougies en inwendige 

vervuilingen waardoor kans op onregelmatig lopen van de motor ontstaat. 

In alle situaties geldt dat de accu in capaciteit kan teruglopen. Met een hoofdschakelaar of losse 

accuklem wordt dat grotendeels voorkomen. Een accu op een druppellader aansluiten zorgt voor 

een optimale startconditie.  

Deze Nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen er geen rechten aan worden ont-

leend. 


