
NIEUWSBRIEF Garage Classic Service NR: 06-09 

Betreft: Goed oliepeil en toch oliegebrek na een hele lange reis? 

Er zijn eigenaren die verre reizen maken met de klassieke auto. Dat betekent ook voldoende 

bagage en reserve onderdelen meenemen. Meestal wordt de auto technisch goed nagekeken 

en reparaties uitgevoerd zodat de kans op pech zo klein mogelijk wordt.  

Uiteraard wordt het oliepeil voor vertrek nog gecontroleerd en zo nodig bijgevuld tot het 

maximum niveau.  

De meeste eigenaren zijn goed op de hoogte van het olieverbruik per 1000 km. De verzamel-

naam olieverbruik staat feitelijk voor: 

1. Het echte olieverbruik tijdens de verbranding in de motor. Herkenbaar aan de blauwe

rook indien de motor fors olie verbruikt.

2. Lekkages die olieverlies opleveren. Herkenbaar aan de oliesporen die in de motor-

ruimte zijn terug te vinden of zelfs onder de auto neerslaan bij hevige lekkage.

3. Het verdampen van de opgenomen benzine in de olie. Ontstaat bij veelvuldig en te

lang choke gebruik of een “verzopen”  motor waardoor benzine langs de cilinderwanden in

het carter weglekt. Herkenbaar aan de zwarte rook bij een teveel aan benzine (te rijk meng-

sel).

4. Het verdampen van de opgenomen condens en/of water in de olie.

Vooral bij lange afstanden komt de olie goed op bedrijfstemperatuur en zal de eventuele ben-

zine en/of waterdampen veel sneller verdampen. Het gevolg is dat het oliepeil veel sneller 

zakt en  het bekende olieverbruik geen maatstaf  meer is. Het kan zo maar zijn dat al na 1 rij-

dag het oliepeil onder het minimum is gekomen! 

Door de motorolie vóór de lange reis te verversen en een nieuw oliefilter te monteren voor-

komt men het eventuele probleem. Het is ook verstandig om bij pauzes onderweg het oliepeil 

te controleren. Zorgt dat de auto redelijk vlak staat en wacht een kwartiertje om een be-

trouwbare peiling te doen. 

Uiteraard kan Garage Classic Service het preventief onderhoud en reparaties uitvoeren aan 

uw klassieker.  

Groeten, 

André en Inge Schoonderwoerd 

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

worden ontleend. 


