
Mijn 11 CV Project – een leerzame en beangstigende ervaring! 

Enige tijd geleden heb ik mijzelf aan nóg een Traction bezondigd -alsof ik er niet al genoeg had... 
Aan de 11 Normale van het jaar 1950 moest wel het nodige gebeuren om de auto weer veilig 
rijdend te krijgen. Deze Traction was een goed voorbeeld van wat er kan gebeuren nadat de  
periodieke veiligheidskeuring voor oldtimers is afgeschaft. Vermoedelijk was aan deze auto de 
laatste jaren niet veel gedaan en sommige reparaties waren onprofessioneel uitgevoerd. Toch 
werd met deze Traction wel aan het verkeer deelgenomen! 

De belangrijkste (en tevens meest gevaarlijke) afwijkingen betroffen de remmen en de besturing. 
Bovendien vertoonde het linker voorwiel veel speling. Op de foto’s is goed te zien wat daarvan de 
oorzaak was.  

 
Ontbrekende kogels in het buitenste voorwiellager 

 
Binnenste wiellager door “zwervende” kogels beschadigd 

 
Creatieve reparatie van een stuurhuishoes 

 
Ernstig versleten stuurhuiskogel(s) 

 
Verroeste (stalen) remleidingen 

 
Remleiding bij losdraaien van de wartel afgebroken. 

In het stuurhuis bleek bij nader inzien zóveel speling aanwezig, dat dit geheel uit elkaar moest 
worden gehaald om de kogels en hun cups, alsmede de rubberhoezen te kunnen vervangen. 

  



Remsysteem 

Nadat ik het stuurhuis van de auto had afgehaald bleek pas echt, hoe slecht de (originele stalen) 
remleidingen eraan toe waren. De plaatsen waar de remleidingen tussen de carrosserie en het 
stuurhuis door lopen, zijn niet makkelijk te inspecteren. Afgezien daarvan, braken de leidingen op 
drie plaatsen bij het losdraaien van de wartels domweg af! Al met al dus een levensgevaarlijke 
situatie. 

 
Nieuwe hoofdremcilinder en leidingen 

 
Nieuw voorraadpotje voor de remvloeistof 

Om goed bij de hoofdremcilinder en de leidingen te kunnen komen, heb ik de complete motor + 
versnellingsbak uit de auto gehaald. Zo ontstond werkruimte en kon ik de nieuwe leidingen (zelf 
vervaardigd uit CuNiFer “van de rol”) buigen en goed vastzetten. Uiteraard heb ik ook de vier 
wielremcilinders door gereviseerde exemplaren vervangen. Overigens remde deze auto nog maar 
met twee van de acht remvoeringen. De rest bewoog niet meer als gevolg van vastzittende 
draaipunten en/of remcilinders. In dit compleet vernieuwde remsysteem heb ik (voor het eerst in 
mijn inmiddels bijna 20 jarige oldtimerpraktijk) DOT 5 siliconenvloeistof gedaan. In principe is dit 
remsysteem daardoor onderhoudsvrij, al blijft regelmatige controle uiteraard noodzakelijk. 

Uitbouwen van het stuurhuis 

Bij een Traction wordt het stuurhuis compleet met de stuurkolom van de auto afgehaald. Hiervoor 
moet de auto tenminste 60 cm van de grond worden getild (een hefbrug is welhaast onmisbaar). 
Technisch is het mogelijk om de stuurkolom aan de auto te laten en alleen het stuurhuis eraf te 
halen. Bij het weer monteren zal het samenvoegen van de stuurkolom met het stuurhuis echter 
problemen kunnen geven. De kans bestaat dat de boel wordt geforceerd en dat het aluminium 
stuurhuis scheurt, waarna het als verloren beschouwd moet worden. Als de stuurkolom toch uit de 
auto is gehaald, biedt dit een goede gelegenheid om de grote rubber flap die de linker jambonneau 
tegen water en vuil moet beschermen, te vervangen. De kosten zijn relatief gering, dus bij de minste 
twijfel altijd doen! Je weet immers nooit wanneer zich een nieuwe kans zal voordoen. 

 
Het stuurhuis wordt compleet met stuurkolom uitgebouwd 

 
Uit elkaar halen van het stuurhuis (wat een smeerboel!) 

 



 
Nieuwe rubber afdichting van de jambonneau 

 
Het stuurhuis weer aan de auto gemonteerd 

 

Demontage en Revisie van het Stuurhuis 

Pas toen ik het stuurhuis geheel uit elkaar had gehaald, bleek hoe noodzakelijk dit was. Beide kogels 
van het stuurhuis waren extreem afgesleten. De lakmoesproef is altijd, of de spoorstangen na het 
losnemen van de buitenste spoorstangkogels vanzelf naar beneden zakken. Als de kogels rond zijn, 
gebeurt dit zonder problemen. Als de kogels versleten zijn, zullen de spoorstangen hetzij met 
overmatige speling naar beneden vallen, hetzij blijven staan als de stuurhuiskogels worden 
opgesloten. Dit laatste -het opsluiten van het stuurhuis- is een “lapmiddel” om de speling op te 
heffen. Alleen, als de kogels ernstig vervormd zijn kunnen dan extreme krachten ontstaan omdat de 
spoorstangen onvoldoende vrij kunnen bewegen.  

 
Nieuwe schuifhuls aan de rechterzijde 

 
Nieuwe harmonica, nieuwe stuurhuiskogels en nieuw vet 

 
Stuurhuishulzen (harmonica’s) 

Om de rubberen harmonica’s te kunnen vervangen moet het stuurhuis geheel uit elkaar worden 
gehaald. In dit geval moest dat tóch gebeuren om de kogels en cups te vervangen, maar als alleen de 
hulzen moeten worden vervangen is er gelukkig een alternatief. Er zijn leren hulzen te koop, die om 
het stuurhuis gewikkeld en vervolgens aan de einden worden vastgezet. In een -achteraf naïeve!- 
poging om aan een complete stuurhuisrevisie te ontkomen had ik eerst een stel deelbare leren 
hulzen gemonteerd. In elk geval levert dit nuttig instructiemateriaal op…. Welk alternatief ook wordt 
gekozen, de einden moeten niet -zoals vaak gebeurt!- met kabelbinders worden vastgezet, maar met 
een stalen Ligarex bandje. Alleen zó kan een stevige, waterdichte afdichting worden verkregen. 



 
Voor nieuwe rubber harmonica’s moet het stuurhuis 
helemaal uit elkaar worden gehaald. 

 
Alternatief zonder demontage van het stuurhuis: leren 
hulzen. 

Spelingsvrij afstellen van de stuurinrichting 

Op de foto’s zijn enkele stappen van de stuurhuisrevisie te zien. Hoe dat precies moet, staat in het 
werkplaatshandboek beschreven. Nadat alles weer op zijn plaats is gemonteerd (gebruik een helper 
om de stuurkolom weer in de metalen buis binnen in de jambonneau te leiden). Moet de besturing 
spelingsvrij worden afgesteld. In mijn geval had ik ook de spoorstangkogels vernieuwd, dus dat zou 
moeten lukken. Essentieel is wel dat de rest van de voor-ophanging volkomen spelingsvrij is: de 
onder- en bovenfusees, de voorwiellagers, de silentblocks en de bovenste triangelassen. Anders 
wordt nauwkeurig afstellen een probleem. Voor het instellen van de stuurhuisspeling wordt de 
speciale dubbele sleutel 1976-T gebruikt. Weliswaar had ik op de werkbank de stuurhuisspeling al 
volgens de aanwijzingen van het werkplaatshandboek ingesteld, maar nadat ik de voorwielen een 
paar keer van links naar rechts had verdraaid, was er toch weer een lichte speling voelbaar. Blijkbaar 
moeten de nieuwe onderdelen zich toch even “zetten”. Voor het afstellen van de spoorstangkogels 
wordt de speciale sleutel 1870-T gebruikt. Probeer deze afstellingen niet met ander (ongeschikt) 
gereedschap te doen, want je beschadigt de boel gegarandeerd! Hoe strak de kogels moeten worden 
afgesteld vind je in het werkplaatshandboek. Algemene stelregel: de kogels moeten met de hand 
heen en weer kunnen worden bewogen en de voorwielen moeten zonder haperen of zware punten 
van uiterst rechts naar uiterst links kunnen worden gedraaid. Als alles goed is ingesteld, mag bij het 
met de hand lichtjes verdraaien van het stuurwiel slechts licht kloppen in het stuurhuis hoorbaar 
maar niet voelbaar! zijn. Het is een geduldwerkje, maar het loont beslist de moeite. 

 
Middenpositie van het stuurhuis met tape markeren 

 
Stand van de spoorstangen m.b.v. tape markeren 

Wieluitlijning instellen 

Een juiste uitlijning van de voorwielen is van groot belang voor het weggedrag van de auto en om het 
scheef afslijten van de voorbanden te voorkomen. Correct uitlijnen is specialistenwerk dat 
nauwkeurige meetapparatuur vereist, waarvoor je bij een gespecialiseerd (banden)bedrijf terecht 
kunt. Tegenwoordig is evenwel ook redelijk geprijsde (laser) meetapparatuur beschikbaar (onder de 



naam “Trackace”), waarmee deze instellingen door de “gevorderde hobbyist” met voldoende 
nauwkeurigheid kunnen worden verricht. 

 

Bij het (opnieuw) uitlijnen van de voorwielen moeten de volgende stappen worden doorlopen: 

1. Allereerst moet het bewegende deel van het stuurhuis in de middenstand worden gezet (op de 
foto m.b.v. wat tape gemarkeerd). Let hierbij niet op de stand van het stuurwiel! In deze 
middenstand zal de auto vanzelf rechtuit moeten rijden. Mocht dit niet het geval zijn, dient één 
van de spoorstangen te worden verdraaid, net zo lang totdat de auto met het stuurhuis in de 
middenstand keurig rechtuit rijdt. De uitlijning van de voorwielen is in deze fase nog niet van 
belang. Dat komt in stap 2. 

 

2. Voor het uitlijnen maakte ik gebruik van de Trackace meetapparatuur, waarbij ik de 
gebruiksaanwijzing nauwkeurig volgde. Logischerwijze zal je een aantal metingen moeten doen, 
nadat je de uitlijning door het in gelijke mate verdraaien van beide spoorstangen hebt veranderd.  

• Spoorstangen linksom (tegen de wijzers van de klok) verdraaien  meer toespoor (TOE-
in) 

• Spoorstangen rechtsom (met de klok mee) verdraaien  meer uitspoor (TOE-out). 

Uit de foto’s blijkt dat een geringe verdraaiing van de spoorstangen al een behoorlijk effect op de 
uitlijning heeft. Voor een nauwkeurige instelling moet je dus behoedzaam en in kleine stappen te 
werk gaan. 



Om de spoorstangen telkens exact evenveel te verdraaien is het verstandig hun uitgangspositie 
te markeren m.b.v. een stukje tape met een streepje erop. Bedenk verder, dat links- dan wel 
rechtsom verdraaien op beide spoorstangen betrekking heeft. In feite verdraai je ze dus 
tegengesteld. 

Voor het omrekenen van graden/minuten naar millimeters (de fabrieksopgave voor de Traction is 
0 – 4 mm uitspoor) kan de tabel in de Trackrace handleiding worden gebruikt (zie bijlage). Let 
daarbij op dat de kolom met de juiste wieldiameter wordt afgelezen. De wielen van een Traction 
zijn bijna 16 inch. Rekenvoorbeeld (zie foto): gemeten uitspoor = 12’ (minuten). 8’ uitspoor komt 
overeen met 1 mm. 4’ uitspoor komt overeen met 0,5 mm. 8’+ 4’= 12’. 1mm + 0,5 mm = 1,5 mm. 
Dit valt dus binnen de tolerantie voor een Traction. 

3. Nadat alle instellingen zijn gedaan, moeten de borgmoeren van de spoorstangeinden (4 stuks!) 
weer stevig worden vastgezet. 

4. Als het stuurwiel in de rechtuit positie niet recht staat, kan dit na verwijderen van de ronde dop 
makkelijk worden verwijderd (3 boutjes losdraaien). De verdeling van de gaten in de flens maakt 
het meestal mogelijk om een betere stand van het stuurwiel te kiezen. 

Dankzij de vernieuwde remmen en de gereviseerde besturing rijdt mijn 11 Normale nu weer veilig, 
betrouwbaar en comfortabel. Als ik bij 80 km/h het stuurwiel loslaat, blijft de auto rechtuit rijden. 
Voordat ik het rempedaal intrap zorg ik er wel voor, het stuurwiel weer met beide handen stevig vast 
te hebben. Hoe hard de voorruit van een Traction is, weet ik uit mijn jeugd nog maar al te goed! 

Karel Beukema toe Water 
november 2017 

  



Bijlage: Omrekentabel van Graden/Minuten naar Millimeters toe- of uitspoor  

 


