
Verslag van de lezingavond van ATC afdeling Zeeland, welke is gehouden op 

donderdag 19 september 2013 in het gebouw van Scalda te Vlissingen. 

Aanwezig 50 personen. 
 

 
Opening. Voorzitter Kees Kommer heet iedereen welkom en is blij met de grote 

opkomst.  

Een bijzonder welkom voor de mensen van Rocar-Tech Garage Equipment B.V. te 
Hengelo (http://rocartech.nl), die vanavond de lezing verzorgen, te weten:  

Atte Roskam, Jan Roozeboom en Gertjan Evers.  
 

Kees bedankt André Voogd van Scalda voor de ontvangst en de gastvrijheid voor ATC Zeeland. 
 

Jan Roozeboom vertelt wie Rocar-Tech is. Rocar-Tech is een bedrijf wat garage- equipment levert. 
Zij kunnen de complete garage-inrichting verzorgen. Ook beschikken zij over een 

technische dienst met diverse specialisten. 

Er worden korte technische cursussen verzorgd in het bedrijf, voor het werken met de 
diagnose-apparatuur en andere apparatuur. In de toekomst worden deze cursussen ook 

aangeboden op andere locaties in het land.  
Rocar-Tech is altijd bereid om vragen te beantwoorden.  

Jan is blij met de goede opkomst voor deze avond, en complimenteert het bestuur met de 

aanwezigheid van de vele jongere vakgenoten. 
 

Atte Roskam, de technisch trainer van het bedrijf, geeft een uitleg over het begrip 
diagnose. Met diagnose apparatuur wordt de uitstoot van schadelijke gassen gemeten.  

Atte legt uit welke installatiedelen en afstellingen van het motormanagementsysteem 
van invloed zijn op het bereiken van de juiste emissiewaarden en prestaties van de 

motor. 

Vele principes van onderdelen en systemen worden door Atte behandeld, toegelicht 
met een PowerPoint  presentatie, waarbij ook diverse problemen en tips uit de praktijk worden 

doorgenomen. 
 

Na de pauze staan er drie testopstellingen aan auto’s gereed in het praktijkhallen 
van Scalda.  
 

Alle aanwezigen krijgen de gelegenheid zelf de verschillende diagnoseapparatuur 
van Magneti Marelli  te bedienen, waarbij Atte, Jan en Gertjan voor de begeleiding zorgen.  

Er wordt volop gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en voor we er erg in hebben is het tijd om de 
avond af te sluiten. 
 

Kees Kommer bedankt de heren van Procar-Tech voor hun komst en het 

verzorgen van deze avond, waarbij de aanwezigen met de vele mogelijkheden 

van verschillende diagnoseapparatuur van Magneti Marelli hebben kennis 
gemaakt.  
 

Kees laat dit vergezeld gaan van een presentje. 
 

De volgende lezingavond is op dinsdag 22 oktober 2013 bij Bosch Car Service Snoodijk in Axel. 

Onderwerp: De huidige brandstof problematiek.  
 

Vrijdag 27 september: Excursiereis naar Audi fabriek in Brussel. 
 

Met een “wel thuis en morgen gezond weer op” sluit Kees Kommer deze 

lezingavond af.  
 

Verslag: Kees Wagenaar. 
       

Hieronder de hyperlinks naar foto’s van de laatste bijeenkomsten op onze ( Picasa fotowebsite). 

Foto’s   Lezing Rocar Tech. 

Foto’s   bezoek Audi Brussel. 

Foto’s   Lezing Bardahl- Snoodijk 

 

http://rocartech.nl/
https://picasaweb.google.com/116817849832577831557/2013ScaldaRocarTech?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKqH2saCpNnuTA&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/116817849832577831557/2013AudiBrussel02?authuser=0&authkey=Gv1sRgCN2Vx6LF-vaQMw&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/116817849832577831557/2013BardahlSnoodijk?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLSQi9Hkuojh8QE&feat=directlink

