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Zoals we allen weten is alleen een DS hydrau-

lique een echte DS. Immers, de hydraulisch 

bediende koppeling en versnellingsbak waren 

belangrijke troeven bij de introductie van de 

grande dame. Gemakkelijk en licht in de bedie-

ning, soepel schakelend en door de vaste 

overbrenging vanwege het ontbreken van een 

vloeistofkoppeling nauwelijks extra benzine-

verbruik zijn de bekende voordelen van de 

hydraulique-versies. 

T oen begin jaren zeventig de handgeschakelde vijf-versnellingsbak bij steeds 

meer merken leverbaar werd om brandstofverbruik en geluidsniveau terug 

te dringen, meende Citroën voor de hydraulique-uitvoeringen te kunnen blij-

ven volstaan met de vier-bak. Voor menigeen met een dergelijke voiture een 

steeds terugkerend onderwerp van gedachte of gesprek. Zou het niet fantas-

tisch zijn een modificatie aan te brengen in versnellingsbak en bediening daar-

van waardoor met trots de type-aanduiding zou kunnen worden uitgebreid tot 

bijvoorbeeld DS23ie Pallas H5! Wellicht iets voor de Salon van 2006? 

5 BVH
Welnee. De hydraulique 5 is al leverbaar! Weliswaar op speciale bestelling en 

niet voor niets, maar duivelskunstenaar Harry Martens uit Limmen heeft het ‘m 

geflikt! Het aanbrengen van de modificatie is nog net geen serieproductiewerk. 

Inmiddels rijden al vijf(!) exemplaren rond van deze begeerlijke typetjes. Rustig 

cruisend rijden de trotse eigenaren over ‘s heeren wegen. Op een retourrit Arc de 

Triomphe scheelt het toch al gauw een litertje of tien en een decibelletje of wat.

Harry Martens is van huis uit onderhouds- en storingsmonteur bij de drukkerij 

van De Telegraaf en houdt zich frequent bezig met tandwielkasten. Met ingang 

van 1 september heeft hij zijn wekelijkse arbeidsduur ‘op de krant’ terugge-
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bracht naar 32 uur zodat hij zich nu twee dagen per week – op woensdag en 

zaterdag – kan wijden aan nog belangrijker tandwielkasten: die van de DS! In 

zijn nieuwe, professionele werkplaats bij Citroën-agent G. Kaandorp in Limmen 

(onder Alkmaar) heeft Harry alle apparatuur en machines die nodig zijn bij 

revisies en reparaties van de boîtes. 

Harry is DS-rijder sinds 1982. Na het vervullen van de vaderlandse defensie-

plicht kocht hij van de vertrekpremie zijn eerste: een DSuper5. Er volgden nog 

vele andere godinnen waaronder zelfs een cabriolet. In 1993 was een Tunesische 

Break met schakelproblemen aanleiding om zich te verdiepen in de tandwiel-

mysteries. Al snel bleek dat lang niet alle lagers nieuw leverbaar waren. Het 

grootste probleem vormen de hoekcontactlagers die zowel radiale als axiale 

krachten moeten opvangen.

Sinds 2000 maakt hij ze zelf en verkoopt hij ze ook aan DS-garages. Het was ook 

in die tijd dat hij complete versnellingsbakken begon te reviseren. 

Inmiddels was er informatie verschenen dat ene monsieur Clunet in Frankrijk 

een 5 BVH (daar is-ie dan!) had ontwikkeld. Ooit heeft Harry hier summiere 

documentatie van gezien en daaruit bleek dat Clunet de vijfde versnelling (de 

originele hydraulique vier-bak wordt vervangen door een vijf-bak waarbij de 

hydraulische componenten worden overgebouwd) laat inleggen door een aan-

passing van het bloc hydraulique. Een hierin extra geboord kanaal maakt de 

vloeistofdruk mogelijk die nodig is om het vijfde verzet in te schakelen.

Vernuftig
Harry heeft het anders aangepakt. Uiteraard maakt ook hij gebruik van een 

vijf-bak waarop de hydraulische componenten van een 4BVH worden overgezet 

maar hij monteert een extra cilinder voor de vijfde versnelling. Bij de eerste 

versie moest voor doorschakelen naar vijf bij ingeschakelde vierde versnelling 

een knop bovenop de schakelhandle worden ingedrukt waardoor een klep 

bediend werd. Wanneer er vervolgens naar drie geschakeld werd, schakelde 

de bak door naar vijf. Probleem hierbij was dat bij onoplettendheid kon wor-

den teruggeschakeld van vijf naar twee, hetgeen niet aan te bevelen is bij een 

vaartje van 140 km/uur. Dit werd opgelost door een elektromotor te monteren 

die een blokkeerpen activeerde om zo het onbedoeld terugschakelen te verhin-

Revisie is schoon werkHet huzarenstukje met knopje op de pook
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deren. Het functioneerde allemaal prima maar ondertussen was het wel wat 

ingewikkeld en storingsgevoelig geworden (met maar liefst vijf relais). Met twee 

andere bedrijven heeft Martens een eenvoudigere uitvoering bedacht waarbij 

het schakelpatroon als volgt wijzigt: de achteruitversnelling is de eerste vooruit 

geworden, de eerste versnelling is nu de twee geworden etc. Als je gewoon voor-

uit rijdt, is er dus geen enkele fout in de bediening mogelijk; je schakelt zoals 

bij de normale uitvoering één versnelling hoger of lager. Als je vergeet dat het 

patroon is veranderd, rijd je hooguit in z’n twee weg maar schade kan hier niet 

door ontstaan. 

Achteruit rijden doe je door de schakelhandle in de positie AR te plaatsen en 

dan het knopje (dat er ook bij deze versie bovenop zit) in te drukken.

In de praktijk werkt een en ander voortreffelijk en in het interieur is het enige 

dat de aanpassing verraadt de nieuwe schakelhandle met het drukknopje erop. 

Wie zijn DS optisch 100 procent origineel wil houden, laat echter in plaats van 

het drukknopje, een micro-switch monteren onder het dashboard. Iets minder 

vriendelijk in de bediening maar wel ‘onzichtbaar’.

Kost dat?
Dat een dergelijke ingreep kostbaar is, moge duidelijk zijn. Eerst moet de bak 

worden uitgebouwd; en dat is al niet kinderachtig. Hierdoor ontstaat natuur-

lijk wel een uitstekende gelegenheid om eventueel koppeling, remschijven en 

stuurhuis ‘mee te nemen’ om de komende jaren weer vooruit te kunnen.

Daarna is het de beurt aan Harry. Voor de modificatie inclusief complete revi-

sie van de bak rekent hij € 3.000,- exclusief BTW. Een aardig bedrag dat voor 

het belangrijkste deel wordt veroorzaakt door het aantal werkuren: circa 45. 

Overigens wordt er ook voor een aanzienlijk bedrag aan nieuwe onderdelen 

gebruikt. Daarna volgt natuurlijk weer het monteren van de versnellingsbak.

What’s in it for you?
Het grote genieten! Ultiem DS-rijden. Eindelijk een rustig lopende, fluisterstil-

le motor! Heerlijk met 140 km/uur op de péage naar het volgende evenement. 

Normaal draait een 23 injectie bij 120 km/uur zo’n 3.500 tpm. En nu, dankzij 

Harry, nog maar 2.800. Of: voor hetzelfde geluid rijd je nu een stuk sneller! En 

het scheelt meer dan een slok op een tank! 

Wat maken die zijruiten een hoop herrie opeens… M

DS/ID autobekleding op maat!
. bekleding voor alle Citroënmodellen 

. leverbaar in alle kleuren 
. middenarmsteun en hoofdsteunen

. hemelbekleding
Een uitgebreide prijslijst wordt u gratis toegezonden.

Scharloo 3c 1911 CB Uitgeest (NH) 
Tel: (0251) 314374 Fax: (0251) 316933

Openingstijden:
ma t/m vr 9.00 -18.00
zaterdag op afspraak


