
Chassis…..een heel verhaal.

Waarom dan zo’n heel verhaal om een stuk staal?.....nou, lees het en u zult versteld staan 
van het nut ervan, het is controversieel, reacties zijn welkom.

In 1939 begon ons bekende merk het maken van de eerste chassis voor het toute petite 
voiture.

Daar was eigenlijk niks mis mee tot grof weg ongeveer 1973 tijdens de oliecrisis, toen 
werden er al ernstige beslissingen genomen in verband met de kwaliteit, ik ben niet zo 
geïnformeerd dat ik met zekerheid kan zeggen dat het voor elke fabriek of assemblagelijn 
van toepassing was, maar toen werden er al keuzes gemaakt op gebied van de chemische 
structuur van het staal.

Het staal is nooit zomaar staal geweest, vele mensen weten dat er op dat gebied altijd veel 
keuzes te maken zijn;   hoeveel koolstof/schrootstaal en diverse andere vervuilingen zitten 
er in het metaal verwerkt?....ernstig bepalend voor de levensduur van het geheel.

De echt oudere eenden zijn veelal gemaakt van een staalsoort die niet zozeer vervuild is 
geweest met diverse inferieure materialen die het voor de fabrikant natuurlijk zeer 
aantrekkelijk maken aangezien het sterk de kostprijs van het eindproduct bepaald.    
Tegenwoordig is het de arbeid die bepalend is hierin, niet zozeer de materialen, vandaar dat 
er zoveel in de werkschuur van de wereld wordt gemaakt [China] en andere goedkope 
arbeidslanden zoals Brazilië, Argentinië,India en ga zo maar door.

Een paar andere gradaties zijn er geweest in de kwaliteit van dit voorbeeld van het chassis 
zoals eind zeventiger jaren en een ander dieptepunt kwam uit noord Portugal, Mangualde, 
alwaar de laatste geproduceerde eend van de band rolde op 27 juli 1990 om vier uur in de 
middag.

Mensen die zeggen dat het oude staal dikker was vroeger omdat het ook zo klinkt hebben 
het faliekant mis, daar zit hoegenaamd geen verschil in, het is slechts de chemie die de 
kwaliteit bepaald.  Maar na het einde van de productie werden er natuurlijk nog steeds 
[vervangings ]chassis gemaakt, echter citroen wilde zich er steeds minder mee bemoeien, 
vandaar dat er vele mallen op een gegeven moment verkocht werden en de productie op 
een bepaald moment overgedaan werd aan derden.        Op dit moment wordt met de enig 
overgebleven –complete- onbeschadigde- mal {lees productielijn} veel geproduceerd.       

Echter, zoals het in de gehele wereld van commercie gaat zijn er partijen die wel brood zien 
in het namaken van producten….zoals ook in chassisland……een grote speler op 
chassisgebied is geworden Argentinië alwaar ook andere producten op oldtimergebeid 
vandaan komen.    Er is wel een kanttekening te plaatsen bij de kwaliteit van dit specifieke 
product, inmiddels kan ik uit redelijk grote ervaring zeggen dat dit product onbehandeld 
tegen roest van buitenaf hooguit 8 jaar meegaat tot grote problemen ontstaan en 
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behandeld weliswaar jaren langer, maar af te vragen is of dit product de tien jaar haalt, 
voorbeelden van 4 jaar en volledig doorgeroest en dus afgeschreven zijn er ook legio.                     
Behandeld als wel onbehandeld gaat dit product voor invloeden van buiten uit niet lang 
mee, en dan komt er nog bij dat de invloed van binnenuit niet te beïnvloeden is en 
onverwijld doorzet vanaf productie……..ja, u leest het goed…. van binnen uit, want het RDW 
goedgekeurde staal is chemisch gezien zo slecht dat weinigen een acceptabele leeftijd 
halen.  Dan is er ook nog wel op ander kwaliteitsvlak wat te melden over dit chassis, het 
komt namelijk voor {weliswaar weinig} dat de laspunten soms loslaten door slechte smelting 
van metaal, dit uit zich meestal binnen korte tijd ná aankoop en ná ingebruikname omdat 
dit met tordering en dus door krachten op het metaal te maken heeft.

Niet alleen de samenstelling van het staal bepaald de kwaliteit, ook en manier van 
productie, de echte originele chassis worden in een eindfase van het product zodanig 
afgestanst dat velsnaden e.d. in 1 klap letterlijk {oorverdovend} worden dichtgeslagen zodat 
er voor vocht stukken minder kans op kruipen is in kleine ruimten.

Een nieuwe invalshoek om mensen te overtuigen van het overzeese product is het geven 
van garantie hierop, men geeft bijvoorbeeld vijf jaar garantie op doorroesten bij een 
kataforese behandeld chassis, een kwestie van risico-analyse bepaald of dit marketing 
technisch nuttig is of niet, maar het veranderd het eigenlijke product niet.

Maar nu hoor ik u lezers afvragen; hoe kan dit product dan zomaar op de markt 
verschijnen?....   nou, makkelijk hoor, als je de origineel gelijkende chassis naast dit 
imitatieproduct legt en gaat vergelijken zie je weinig verschil, best goed nagemaakt.   Komt 
nog bij dat dit type RDW goedgekeurd is en dat er op de goedkeuring geen levensduurtest 
zit laat staan een kwaliteits/prijsverhoudingstest want dit product kost zoals bij vele andere 
imitaties een paar honderd euro minder dan het onder licentie vervaardigde Citroen 2cv 
chassis uit zuid Frankrijk.     En men gelooft het toch niet als je iemand een prijsvoordeel 
voor de ogen hangt;  men is gelijk blind en kiest goedkoop, maar in dit geval is goedkoop 
vreselijk duurkoop, want als dit kapot gaat verwacht je toch niet dat je na weinig jaren na 
restauratie weer opnieuw kan gaan beginnen?....toch,  helaas voor velen is het waar.

De titel zegt het al…..een heel verhaal……er is nog meer, maar dat spoortje is simpeler…het 
is de keuze niet origineel gelijkend chassis, meestal op basis van 3mm dik gegalvaniseerd en 
te verkrijgen in een fabrikant of 5 tot 10 ongeveer, meningen zijn hierover eveneens 
verdeeld, maar 1 ding blijkt wel na jaren…vrijwel niet stuk te krijgen en zeker niet door roest 
van buiten of binnenuit.       Een ding is wel overduidelijk; het is en blijft niet origineel, kan 
de taxatiewaarde van een restauratieproject verlagen, rijd in autogedragingen ook iets 
anders {hoeft niet negatief te zijn}, kan bepaalde onderdelen ietwat sneller doen laten 
slijten zoals lagers, fuseepennen en andere bewegende/scharnierende delen, maar behoeft 
totaal geen anti-roest bescherming, kan ook RDW goedgekeurd worden.

Kortom; chassis is een keuze uit twee grote lijnen; wel of niet origineel gelijkend en kiest 
men voor het originele dan is er slechts 1 optie; het soort uit Zuid Frankrijk van Cassis, de 
rest is allemaal discutabele kwaliteit!....... heden ten dage ook verkrijgbaar  in volledig 
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onbehandeld , gegalvaniseerd en cataforese behandeld, allen in principe bagger.                                                                              
Helaas is het zo voor de verkooppunten van het origineel gelijkende chassis dat 

men niet altijd voorgelicht word op neutrale wijze, men beschermd de eigen handel {lees; 
brood op de plank}      dus zal je het verkooppraatje te horen krijgen dat dit chassis RDW 
goedgekeurd is, en dan vaart men blind  ….

info bij waggel.nl.

P.s. het liefst geen bedreigingen met rechtzaken en dergelijken, hier hebben we weinig zin in, we zijn maar hobbyisten met een 
redelijk grote dosis kennis.
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