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B
ij autobedrijf Theo van der Heijden in Helvoirt 
waren ze “gezond sceptisch”, zegt manager Jeroen 
van Gelswijk. “De theorie is leuk, maar hoe is de 
praktijk? Zou het écht? We hebben in twee weken 
tijd zo’n zestig auto’s van klanten en passanten 

getest. De conclusie is helder: het werkt.”
Bij voertuigen ver voorbij hun laatste onderhoudsbeurt was 
de teststrook onverbiddelijk: de inktzwarte kleur duidde op 
vuil, roet, stof en/of metaaldeeltjes. Gevolg van slijtage of 
andere verontreiniging. Heel anders was het beeld bij de 
typische oud-vrouwtje-auto, met in drie jaar tijd slechts 
vijftienhonderd kilometer op de teller: weliswaar schone 
olie, maar een hoop condens, vrijwel zeker ontstaan 

doordat de motor onvoldoende op temperatuur komt. De 
kartelrand van de cirkel op het testpapier liet daarover geen 
twijfel bestaan.

PEILSTOK
Motorcheckup is in Duitsland ontwikkeld. Daar is het 
sinds zeven jaar op de markt. Autobedrijven kunnen ermee 
in de benzine- of dieselmotor kijken zonder ‘m te moe-
ten demonteren. Peilstok inbrengen (liefst bij nog warme 
motor), druppel op de proefstrook laten vallen en even 
geduld a.u.b. Of alles pico bello is of juist niet, blijkt na twee 
tot vijftien minuten. Er is op dat moment een sterke indica-
tie, na drie tot tien uur (afhankelijk van de ouderdom van de 
olie) uitmondend in een definitief resultaat. Vier aspecten 
worden onder de loep genomen: vervuiling, olieconditie, 
water (condens of koelwater) en het percentage aanwezige 
brandstof. De verkleuring van groen naar oranje en rood 
vergemakkelijkt eenduidige interpretatie.
Marc Nederveen is exclusief importeur voor de Benelux. 
Hij wijst erop dat de test behalve de diagnose (‘te veel water 
in de olie’) ook mogelijke oorzaken geeft (‘slechte afdich-
tingen, lekke cilinderkoppakking’), de gevolgen (‘snellere 
verdunning van de olie’) en de remedie (‘garage of specialist 
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bezoeken’). “Dat alles op basis van slechts één oliedruppel.” 
In Nederland maken inmiddels ruim driehonderd autobe-
drijven op regelmatige basis gebruik van Motorcheckup. 
Om en nabij de vijftien procent van de webshoporders 
komt van particulieren. Bijvoorbeeld omdat ze een gepe-
perde rekening hebben ontvangen die ze wantrouwen. In 
de zakelijke markt vindt de distributie tot op heden plaats 
via dertien grossiers. 

TRANSPARANTIE
Het product is op velerlei manieren toepasbaar, zegt Van 
Gelswijk. “Wij laten de test zien aan de klant en geven ‘m 
mee. Dat ondersteunt je onderhoudsadvies, net zoals het 
printje uit onze accutester van Midtronics. Zo’n plaatje zegt 
meer dan duizend woorden, het zorgt voor transparantie.” 

Maar ook bij occasionbeheer en aankoopkeuringen voor 
klanten komt de teststrook tevoorschijn. Soms blijkt dan 
dat de onderhoudsbeurt wel is toegezegd maar niet is uit-
gevoerd. Of dat het verstandiger is om nog even verder te 
zoeken. Daarmee is het behalve een technische ook een 
commerciële tool. Voor klanten aan de vooravond van 
hun zomer- of wintervakantie maakt Motorcheckup tegen-
woordig deel uit van de onderhoudsbeurt. 

GROSSIERS
Bij grossier Bogamat zegt directeur-eigenaar Ron van der 
Zande “kritisch” te zijn geweest over de werking. Maar 
hij was ‘om’ na een reeks praktijkervaringen. “De garagist 
wordt in een bepaalde denkrichting geduwd. Anders kan 
het soms toch een beetje hocus pocus blijven. Als een klant 
komt met als klacht ‘blauwe rook’, dan leg je het voertuig 
uiteraard eerst aan de OBD-tester. Geeft die geen oorzaak, 
dan moet je dieper gaan analyseren. Daar kan deze test een 
bijdrage aan leveren. Al is het maar om te voorkomen dat je 
bijvoorbeeld lukraak injectoren gaat demonteren en revi-
seren. Da’s toch heel wat duurder, zonder dat je zekerheid 
hebt omtrent de bron.” 
Ard van Uythoven, DGA van grossier Huva, wijst op de 
groeiende groep die van apk naar apk rijdt en ‘wel ziet 
wat er gebeurt’. En op de mensen die bewust dan wel uit 
laksheid duizenden kilometers langer met dezelfde olie 
afleggen dan de fabriek voorschrijft. “Met een teststrook 
van nog geen vijf euro kun je als autobedrijf zo’n eigenaar 
erop wijzen dat hij motorschade riskeert. Daarmee is het 
een goed preventiemiddel. Bovendien verkoop je een occa-
sion makkelijker als het testblad schoon is.” Huva brengt 
de check ter sprake tijdens opleidingsavonden. Om even-
tuele scepsis weg te halen, gaf de grossier vorige week op 
zijn stand tijdens Autoprof Gorinchem iedere garagist een 
testkaartje mee. Binnenkort worden ze benaderd over hun 
ervaringen.   
Beide grossiers vinden Motorcheckup van toegevoegde 
waarde om op een technisch onderbouwde manier 
meerwerk te creëren. Door de opgerekte intervallen zijn 
contactmomenten toch al zo schaars geworden. Tussenpe-
riodes tot dertigduizend kilometer bieden schijnzekerheid, 
vindt Van der Zande. “De fabrikant gaat uit van de ideale 
situatie. Lange, rustige ritten. Terwijl de dagelijkse praktijk 
in Nederland neerkomt op veel stoppen, stilstaan, optrek-
ken. Eigenlijk moet die olie dus veel eerder ververst worden. 
Zo’n boodschap in Jip & Janneke-taal aan de berijder uitleg-
gen, ook dat is wat mij betreft de meerwaarde van deze test.” 

 Linksaf of rechtsaf?
Eerste autotechnicus, diagnosespecialist én erkend 
apk-keurmeester Mark de Munnik van ‘De Munnik 
Techniek’ biedt universele garages en dealerbedrij-
ven ondersteuning bij technische problemen. Sinds 
drie jaar zet hij regelmatig Motorcheckup in.

“Ik kreeg een Renault binnen die bij 120 km/u begon 
te hikken. De garage waar hij in onderhoud was kon 
de oorzaak niet vinden. Door olie-analyse zag ik dat er 
koelvloeistof in het systeem zat. ‘Haal de cilinderkop er 
maar af, die is lek’, zei ik. Er zaten inderdaad haar-
scheuren in, die alleen problemen gaven als het zaakje 
negentig graden warm was, precies de werktempera-
tuur bij 120 km/u. Ondanks de toepassing van diverse 
testapparatuur was dat in de garage niet aan het licht 
gekomen. Omdat het maar een kleine hoeveelheid 
vloeistof was.  Bij een Landrover met aanhangwagen 
die niet meer een helling opkwam, bleek na analyse 
met Motorcheckup dat de olie brandstof bevatte en 
veel roet. Na verdere diagnose kwam ik erachter dat de 
motor niet meer op tijd stond. En bij een Seat Alhambra 
1.9 TDI wees de test op ijzerslijpsel in de olie. Daar lag 
de lagerschaal eruit. Al die oorzaken heb ik steeds zelf 
achterhaald, maar de teststrook hielp me wel om het in 
de juiste richting te zoeken. Moet ik linksaf of rechtsaf? 
Mijn diagnosetijd is erdoor gehalveerd. “

Kartelrand wijst op veel water. Olieconditie slecht, onderhoud nodig. Veel vervuiling, verkeerde ontbranding. Prima olieconditie, motor in goede staat.


