
Samenvatting Lezingen  en Excursies 2011 deel 1

I.v.m bestand grootte is 2011 in 2 delen.

15 januari 2011: Nieuwjaarsreceptie bij ANWB Ypenburg 

Onze Nieuwjaarsreceptie werd dit jaar gehouden in het Technisch Expertisecentrum van de ANWB in Den 
Haag. Hier hebben we een rondleiding gehad. 

Eerst werden er drie leden gefeliciteerd met hun jubileum. 

Frans Bhürmann is 25 jaar lid.



Aad Vollebregt is 40 jaar lid.

Peter Broekhoven is 40 jaar lid van de atc vereniging.



Daarna was er de rondleiding.
Zo zijn we geweest bij Technische Informatie. 
De autotechnische vraagbaak van de ANWB. De technische helpdesk, die deel uitmaakt van deze afdeling, 
beheert en vult een database waarin verschillende 'Tips & Tricks' voor allerlei problemen zijn beschreven. Als 
u verkeerd getankt heeft bijvoorbeeld. De medewerkers van de afdeling Technische Informatie werken nauw 
samen met de wegenwachten langs de weg. Regelmatig bedenken zij samen de oplossing voor een 
probleem. Die oplossing vindt vervolgens zijn weg weer naar de database, zodat vergelijkbare storingen in 
het vervolg sneller worden opgelost.
De technische helpdesk verleent ook rechtstreeks hulp aan ANWB-leden. Vaak kunnen zij u van afstand 
begeleiden bij kleine reparaties of handelingen. Het vinden van een bepaalde zekering bijvoorbeeld. Of de 
keuze van de juiste olie, als u onverwacht moet bijvullen. 

Ook namen we een kijkje bij de afdeling Research en Development waar de uitrusting van de 
wegenwachtvoertuigen wordt ontwikkeld, de afdeling Uitrusting Voertuigen waar de "kale" Volkswagen 
Tourans en Volkswagen Transporters worden omgebouwd tot Wegenwacht auto's. 



17 februari 2011: De TWINAIR motor van Fiat 

Na de ledenvergadering heeft onze fiatkenner bij uitstek, Jan Tersteeg, gesproken over de Twinairmotor die 
in de FIAT 500 wordt toegepast. 
Deze motor is een twee cylinder met het multiairsysteem die dus de mooie naam twinair meegekregen heeft.
Er werd gesproken over de motor constructie, de krukas met contragewichten, de balance as en over de 
diverse andere constructies die deze motor zo speciaal maakt zoals verbruikcijfers en de emissie waarden 
die uniek zijn. 

17 maart 2011: Remsystemen 

Rob Kamp, Area Sales Manager Honeywell Friction Materials Group, kwam op deze avond het een en ander 
uitleggen over de diverse remsystemen en alles wat daar mee samenhangt. Hij heeft het onder andere 
gehad over:
– De laatste ontwikkelingen van het remsysteem.
– De innovaties van Bendix-JURID.
– Montage van rembloksets.
– Remvloeistof.




