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Betreft: Met de klassieker op vakantie? 

Het genot van een klassieke auto wordt sterk verhoogd als deze wordt ingezet voor vakan-

ties. Dat gaat alleen op als de auto in een goede staat van onderhoud verkeert en de passa-

giers er ook plezier aan beleven om met minder comfort en meer geduld de reis te volbren-

gen. Niets is zo teleurstellend als de klassieke auto het laat afweten en de vakantie voor een 

deel “in het water valt”. Een goede voorbereiding is het halve werk. 

Laat de auto, ruim voor aanvang van de vakantie, een uitgebreide onderhoudsbeurt onder-

gaan en alle reparaties die voortkomen uit een gedegen technisch onderzoek ook daadwer-

kelijk uitvoeren. Zo behoren alle vloeistoffen in de auto bij voorkeur ververst te worden, 

remmen optimaal te werken met voldoende remvoering en de aanwezigheid van schone en 

bovenal vochtvrije remvloeistof. Remvloeistof die vocht bevat kookt veel eerder. Bij veel-

vuldig remmen, zoals in de bergen, is de kans op gasvorming in het remsysteem veel snel-

ler aanwezig. U kunt dan geen druk meer opbouwen in het remsysteem en het rempedaal 

kan tot op de bodem ingetrapt worden. Dit probleem dient zich meestal plotseling aan 

zonder voortekenen.  

Motorolie die al wat langer in het carter zit en veelvuldige koude starts heeft meegemaakt 

bevat ongetwijfeld een hoeveelheid benzine. Dit wordt verergerd indien er, al dan niet met 

gebruikmaking van de choke ook redelijk veel korte ritten zijn gereden. Deze benzine komt 

in het carter omdat die langs de zuigerveren weglekt. Zodra er een lange rit wordt gereden 

van enkele honderden kilometers op één dag komt de motorolie langdurig op bedrijfstem-

peratuur en zal de opgeloste benzine voor een groot gedeelte verdampen. Dat resulteert di-

rect in een lager motoroliepeil en in het ergste geval ver onder het minimum. Was het olie-

peil voor vertrek nog op maximum dan kan dit onder de gegeven omstandigheden zon-

dermeer ontstaan ook al had de klassieker nooit of nauwelijks last van olieverbruik. Het 

oliepeil meerdere keren controleren op zo’n lange reis kan verrassingen voorkomen. Ook 

als de klassieker nieuwe motorolie en oliefilter heeft ontvangen is het regelmatig peilen van 

belang. Er kan zomaar een olielekkage ontstaan en dan is het beter als u dat zelf vooraf 

constateert dan met motorschade langs de weg komt te staan. 

Het is ook verstandig om een beperkte hoeveelheid reserveonderdelen mee te nemen. Zelfs 

als u niet bij machte bent om de onderdelen zelf te monteren is het toch een groot voordeel 

als direct het onderdeel voorhanden is en door een monteur gemonteerd kan worden. Ook 

de preventief vervangen onderdelen bij een beurt kunnen meestal als reserveonderdeel nog 

een goede dienst bewijzen. 

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

leend. 


