
saharazand op de voorruit.

onder de motorkap

script 1: Controle buiten de auto

Motorkap openen Aan de bestuurderszijde in de 
deurstijl of onder het dashboard 
in de nabijheid van de deurstijl 
aan de hendel trekken.

Om de motorkap te 
ontgrendelen. 

Er zijn 2 redenen om regelmatig zelf een aantal basiscontroles uit te voeren:
1. Voor je eigen veiligheid wil je er zeker van zijn dat 

* Je remmen het niet begeven. 
* Je ruiten schoon zijn en schoon blijven. Opspattend vuil, zout, insecten, vogelpoep, saharazand, vooral bij

laagstaande zon je zicht gevaarlijk belemmeren. 
* De banden in orde zijn, omdat deze het enige contact met het wegdek vormen. (Ook het reservewiel)
* De verlichting niet is beschadigd en functioneert.
* De spiegels niet zijn beschadigd.

2. Voor een ongestoorde werking van de auto. 

Wat Hoe Waarom

Motorkap openen Boven het logo Ford in de gele 
cirkel  zit een gele hendel die je 
met je rechter wijsvinger naar 
links duwt.

Om de windhaak te 
ontgrendelen.

Motorkap openen Met je linkerhand de motorkap 
openen en met de rechterhand
de motorkapsteun in de 
uitsparing steken. 

Om je handen vrij te hebben bij 
geopende motorkap.



Motorkap sluiten Met je linkerhand de motorkap 
geopend houden. De 
motorkapsteun in de gele 
motorkapsteunhouder klikken 

De motorkapsteun mag niet los 
onder de motorkapsteun liggen.

Motorkap sluiten Motorkap 30 cm boven het slot 
in het slot laten vallen. 
Niet nadrukken.

Door het gewicht van de 
motorkap vergrendelt de 
motorkap.
Met nadrukken riskeer je 
deuken in de motorkap te 
duwen.

Remvloeistofpeil controleren Het niveau van de remvloeistof 
moet tussen de min en het max 
streepjes staan.

min

max

Bij een lager niveau komt er 
lucht in de remleiding waardoor 
de remmen niet meer werken.

De remvloeistof nooit zelf 
bijvullen!
Een te laag niveau duidt op 
lekkage.

Voer deze controle 1 x per 
maand uit. 
Vaker heeft geen zin, omdat de 
remvloeistof enigszins daalt 
door slijtage remblokken. 

Significant verschil t.o.v. vorige 
controle duidt op lekkage!
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Vloeistoffen 1 x per maand controleren. Rij je echt veel, elke 2 weken. De ruitensproeiervloeistof naar gebruik.
Moet je vaak sproeien, zal het reservoir ook sneller leeg zijn.



Ruitensproeiervloeistof  
controleren en zonodig bijvullen
met ruitensproeiervloeistof.

De kleur van de vloeistof, blauw 
schijnt door het reservoir. 
Zie je geen vloeistof bijvullen 
met de juiste vloeistof. Het 
vriespunt ligt ruim onder 0 
graden en is voorzien van een 
schoonmaakmiddel.

De kleur van de vloeistof, blauw 
schijnt door het reservoir. 
Zie je geen vloeistof bijvullen.
Onder alle 
weersomstandigheden moet je 
kunnen sproeien.

De remvloeistof en de ruitensproeiervloeistof zijn de belangrijkste vloeistoffen onder de motorkap.
1. Je moet zeker zijn van dat de remmen functioneren voor je eigen veiligheid en van medeweggebruikers.
2. Je moet zeker zijn van dat je ruiten schoon blijven voor je eigen veiligheid en van medeweggebruikers.

Controle koelvloeistof Het niveau dient tussen het min 
en het max streepje te staan.
Zonodig bijvullen.  Echter het is 
een tijdelijke oplossing.

Als het niveau te laag is, raakt 
mogelijk de motor oververhit en 
dat kan leiden tot permanente 
schade aan de motor.
Bijvullen is een tijdelijke 
oplossing, omdat je ervan uit 
kunt gaan dat sprake is van een 
lekkage. Koelvloeistof heeft een groene, 

blauwe of roze kleur.
Die kleur geeft aan dat de 
vloeistof tot wel min 30 graden 
niet kan bevriezen.
Zou dat wel kunnen, zou het 
motorblok kunnen scheuren.

Controle motoroliepeil Trek de peilstok aan het oog 
omhoog.
Maak de peilstok met een 
pluisvrije doek schoon.
Stop de peilstok weer in de 
houder en trek vervolgens de 
peilstok weer uit de houder.
Bij een te laag niveau (A) 
bijvullen met de juiste olie. 
Raadpleeg je instructieboekje. 

Wacht minimaal 5 minuten 
voorafgaand aan de controle

Controle motoroliepeil Na 5 minuten is alle olie naar 
beneden in de carterpan gezakt.

Bij een te laag niveau stagneert 
de smering van draaiende delen 
van de motor. 
Blijkt het peil te laag. Vul dan 
met de voorgeschreven olie bij, 
omdat bij verkeerde olie ook 
schade aan de motor kan 
ontstaan.



De route die de motorolie in de motor aflegt.

Waar de remvloeistof blijft als je op het rempedaal drukt.



De route die de koelvloeistof in de motor aflegt.

Als je het koppelingspedaal intrapt, verbreek je de verbinding tussen de motor en de versnellingsbak.
Laat je het koppelingspedaal opkomen, maak je verbinding tussen de motor en de versnellingsbak.

De koppeling moet je snel intrappen en subtiel laten opkomen. 

vliegwiel



dynamo

distributieriem nokkenas

inlaatklep
uitlaatklep

vliegwiel

krukas

zuiger

Is je snelheid hoog en schakel je per ongeluk naar de 1e versnelling i.p.v. de 5e versnelling, schiet het toerental 
in een fractie van een seconde naar misschien wel 7.000 toeren. In dat geval sneuvelt de distributieriem.
De distributieriem zorgt voor het op tijd openen en dichtgaan van de kleppen.
Is de distributieriem gesneuveld, gaan dat moment kleppen open, terwijl die kleppen dicht hadden moeten 
zijn. De zuigers rammen tegen de kleppen. De stelen van de kleppen rammen tegen de tuimelaars en de 
tuimelaars rammen tegen de nokkenassen. De schade die dan ontstaat: Kleppen slaan gaten in de zuigers, de 
kleppen breken af, de afgebroken keppen schrapen tegen de cilinderwanden, de nokken van de nokkenassen 
beschadigen. Kortom de motor is zodanig zwaar beschadigd dat reparatie tot in de duizenden euro's loopt. 
De schade kan groter zijn dan de restwaarde van de auto. Je hebt in 1 seconde een goedrijdende auto vernield.

Een heel vervelend neveneffect is dat de voorwielen blokkeren. De auto remt keihard af. Achteropkomend 
verkeer botst tegen de achterkant van de auto.



M+S betekent Modder en sneeuw

Banden
Wat Hoe Waarom

Winterband Herkennen aan V vormig profiel 
en het symbool: bergje met 3 
bergtoppen en sneeuwvlokje

Bij lage temperaturen is de 
rubbersamenstelling van de 
band niet zo hard waardoor de 
band zich als het ware zich in 
het wegdek kan bijten. Ook de 
vele lamellen in het profiel 
dragen er aan bij.
Doel: Optimale wegligging en 
zo'n kort mogelijke remweg.

Zomerband Herkennen aan het rechtere 
profiel.

Bij temperaturen boven 7 
graden kun je beter met 
zomerbanden rijden.
De rubbersamenstelling van de 
winterband is dan te zacht, 
waardoor deze snel slijt en de 
remweg is langer.

Bandenspanning Meestal in de deurstijl of de 
brandstofdop staat een tabel 
welke de bandenspanning moet 
zijn.

Bij een te lage bandenspanning:
1. Slechte wegligging
2. Hoger brandstofverbruik
3. Snelle slijtage aan de band.

Bij een te hoge 
bandenspanning:
1. De band staat bol, waardoor

het contact met de weg
geringer is. Dit gaat ten koste
van de wegligging en de rem-
weg.

2. Het midden van het loopvlak
slijt snel.

Bandenspanning controleren 
voorafgaand aan de rit.
Banden worden onderweg 
warm waardoor de 
bandenspanning toeneemt.

Ventieldopjes Herkennen aan de zwarte kleur
(lucht in de banden)
Groene kleur (stikstof in de 
banden) 

Ventieldopjes beschermen het 
ventiel tegen vuil. 
Zonder ventieldopjes zou je bij 
het controleren van de banden 
het vuil in het ventiel spuiten, 
waardoor het ventiel gaat 
lekken.
Stikstof zet minder uit dan 
lucht, waardoor de 
bandenspanning stabieler blijft, 
ook al wordt de band warm.



rijrichting

rijrichting

Conditie van de banden Profieldiepte is meer dan 1, 6 
mm zolang het indicatienokje 
niet aan de oppervlakte is.

Bij onregelmatige slijtage ligt de 
oorzaak niet in de band, maar 
mankeert de auto iets.
Afbeelding 2. De auto is niet 
goed uitgelijnd. Zie 
nevenstaand: Staan de wielen 
naar binnen, slijt het profiel aan 
de buitenkant. Staan de wielen 
naar buiten, slijt het profiel aan 
de binnenkant.
Zitten op het loopvlak  
slijtageplekken, duidt dat 
mogelijk op versleten 
schokbrekers.

Een nieuwe band heeft 
maximale profieldiepte 
waardoor de waterafvoer en 
daarmee het contact met het 
wegdek optimaal blijft.
Wettelijk moet de minimale 
profieldiepte zowel bij de 
zomerband als de winterband 
1, 6 mm zijn.

Conditie van de banden Controleren op onregelmatige 
slijtage en beschadigingen.

1 2 3

4 5 6

Conditie van de banden Beschadiging door putdeksel, 
stoeprand.
Afbeelding 1

Een zwakke plek in de zijkant 
van de band, kan leiden tot een 
klapband.

Conditie van de banden Beschadiging door te lage 
bandenspanning
Afbeelding 3

Een zwakke plek in de zijkant 
van de band, kan leiden tot een 
klapband.



Conditie van de banden Beschadiging door verkeerd 
gemonteerde band.
Afbeelding 4

Een zwakke plek in de zijkant 
van de band, kan leiden tot een 
klapband.

Conditie van de banden Een uitstulping op de zijkant van 
de band. Afbeelding 5
De wapening in de band 
gescheurd door bijvoorbeeld 
hard tegen een stoeprand 
gereden.

Een zwakke plek in de zijkant 
van de band, kan leiden tot een 
klapband.

Conditie van de banden Oude banden krijgen barstjes in 
de zijkant. afbeelding  6

Een zwakke plek in de zijkant 
van de band, kan leiden tot een 
klapband.

Conditie van de banden Een spijker, schroef, of ander 
voorwerp in de band.

De band zal niet meteen leeg 
zijn, maar wel zo snel dat je 
onderweg het reservewiel moet 
monteren.

Altijd al afgevraagd wat al die coderingen op de zijkant van een band betekenen?

Welke codering echt belangrijk is om te weten: De DOT code.

4 cijfers. De eerste 2 cijfers geven aan in welke week de band is 
geproduceerd en de 2 laatste cijfers geven het jaar weer waarin 
de band is geproduceerd.  4313 betekent: Week 43 in het jaar 
2013. 
Raadpleeg de regels die in het buitenland gelden. 
DOT code vanaf 0118 zonder 3PMSF symbool zijn in de winter in 
Duitsland niet toegstaan.





wet en regelgeving informatie Rijksoverheid Afspraken voor jouw en andermans veiligheid

Verlichting

Wat Hoe Waarom

Wat Hoe Waarom
Controleren verlichting Weten hoe de verlichting in te 

schakelen en uit te schakelen.
Zien en gezien worden en op de 
juiste wijze met de 
medeweggebruikers 
communiceren.

Controleren verlichting Handig is het met 2 personen 
controleren.
1 persoon buiten de auto.
1 persoon bedient de 
verlichting.
Ben je alleen, maak gebruik van 
refelcterende vlakken.

Overtuiging dat dimlicht, groot 
licht, richtingaanwijzers, 
remlichten, mistachterlicht 
achterlichten en 
kentekenplaatverlichting 
werken.

Melding onderweg dat 
bepaalde verlichting niet werkt.

De melding krijg je op het 
dashboard.
Niet op de vluchtstrook. 
Leer zelf de kapotte lampen te 
vervangen. Een doosje 
reservelampen bij je hebben .
Is er een dimlamp kapot beide 
lampen vervangen.

Met kapotte verlichting op de 
vluchtstrook tot de wegenwacht 
eens een keer komt, is zeer 
ongewenst. 
Zorg dat je een 
gereedschapssetje in de auto 
hebt en het instructieboekje om 
te zien hoe het moet.





In je instructieboekje staat een lampentabel.
Welke lampen je nodig hebt staat in de tabel
Niet alle lampen hebben dezelfde fitting.
Lampen voor groot licht en dimlicht.

Alle lampen aan je auto

Wat

Hoe



Een lamp met 2 gloeidraden. 1 voor het achterlicht en 1 voor het remlicht. lampen voor 
richtingaanwijzers

Lampen voor kentekenplaatverlichting lampen voor stadverlichting

Als je pech onderweg hebt aan de verlichting, grijp je niet mis als je vooraf
de juiste reservelampen bij je hebt.
Raadpleeg het instructieboekje. 
Lampen vervangen is echt niet moeilijk als je even hebt gekeken hoe het moet.

basisgereedschap krik gevarendriehoek en veilig-
heidsvest.

wielmoersleutel duct tape tiewraps reservelampen

setje zekeringen startkabels motorolie ruitensproeiervloestof

werkhandschoenen warme jas paraplu mobiele telefoon en laadkabel

bankpasje zaklamp pasje wegenwacht wc papier

Waarom

Voorbereid op weg.


