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De start-stop-technologie is bezig 
aan een flinke opmars. Werd in 2012 
35% van alle nieuw verkochte auto’s 
er mee uitgerust, in 2013 zal dit 50% 
zijn. Het principe is eenvoudig: een 
start-stop systeem schakelt de motor 
automatisch uit wanneer de auto 
stilstaat. Bij vertrek herstart de motor 
eveneens automatisch. Het is daarmee 
een kosteneffectieve manier om het 
brandstofverbruik flink te verminderen. 
Vanzelfsprekend stelt de start-stop-
technologie hoge eisen aan de accu, 
het hart van het systeem. Voor een 
betrouwbare werking is een accu nodig 
die bestand is tegen de vele starts, 

snel lading opneemt en elektrische 
verbruikers voedt wanneer de motor niet 
draait. Gecompliceerde elektronische 
boordsystemen in de moderne auto 
maken het echter niet gemakkelijk 
om te bepalen wanneer de accu moet 
worden vervangen. Sterker nog, om 
de accu van een start-stop systeem 
te testen en te kunnen vervangen 
is geavanceerde en nauwkeurige 
meetapparatuur noodzakelijk.

Diagnoseapparaat
Als antwoord op de toenemende 
complexiteit introduceerde Varta het 
lees verder op pagina 2  

Het testen en vervangen van een accu van een auto met een start-stop 

systeem een lastige en ingewikkelde klus? Dat valt eigenlijk wel mee. 

Tenminste, als je investeert in een gerichte training en de juiste apparatuur.  

En dat hebben we gedaan. Resultaat: als eerste accubedrijf in Noord-

Nederland mag Lijnema zich officieel ‘Varta Start-Stop Servicestation’ noemen. 

eeN primeur
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Kijk op pagina 4  

Net als van accu’s werd afgelopen winter ook van Lijnema een extra 
inspanning gevraagd. Mede door die eerste maanden mogen we terug-
kijken op een prima jaar. Dat betekent niet dat we onze ogen sluiten 
voor de economische realiteit, integendeel. We merken dat onze marges 
steeds meer onder druk komen te staan. En dat veel klanten nog immer 
pas op de plaats maken. Vandaar dat we alsmaar slimmer proberen in te 
kopen. Veelal rechtstreeks vanuit de fabriek. Onder alle omstandigheden 
willen we klanten optimaal van dienst zijn. Met scherpe prijzen, een 
geolied distributiesysteem 
en betrouwbare leveringen. 
Nooit kost het ons moeite 
om ons op te laden. Het 
is tenslotte ons vak. Nog 
dagelijks genieten we van 
het spanningsveld tussen 
ambitie en balans. En 
bovendien: er liggen voor 
Lijnema, en dus ook voor u, 
nog tal van aantrekkelijke 
kansen in het verschiet.  
Denk aan de recente 
lancering van onze web- 
shop en de opkomst van start-stop systemen. Onderwerpen die in deze  
Lijnema Accueel uiteraard aan bod komen. Maar ook is er een onvermin-
derde aandacht voor duurzaamheid. Zo neemt onze besteldienst na 
aflevering van een nieuwe voorraad uw oude, lege accu’s ook in 2013 
graag mee naar Roodeschool. We zijn één van de weinige accubedrijven 
die over de vereiste papieren beschikt. En zo blijven we ons in alle 
opzichten richten op een mooie en spannende toekomst. 

rené en peter lijnema   Aan spanning geen gebrek 

heerLijke 
spaNNiNg
Een goed begin is het halve werk. Dat werd ons in 2012 

andermaal duidelijk. De strenge vorst in januari en februari 

bezorgde niet alleen de schaatsfanaten, maar zeker ook Lijnema 

aangenaam warme winterkriebels. Twee winters in 2012/2013?  

Kom maar op, we kunnen niet wachten.

René en Peter Lijnema met het VSSP

diagnoseapperaat en het Varta start-stop certificaat.
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Varta Start-Stop Service Programma, 
kortweg VSSP. Omdat we klanten 
ook in de toekomst optimaal willen 
bedienen heeft Lijnema geïnvesteerd 
in VSSP. “In Noord-Nederland hebben 
we daarmee de primeur,” vertelt Peter 
Lijnema trots. “Bovendien mogen we 
ons als eerste accubedrijf in Noord-
Nederland officieel ‘Varta Start-Stop 
Servicestation’ noemen.” Naast een 
training omvat het programma tevens 
een diagnoseapparaat dat via de OBD-II 
aansluiting van het voertuig met het 
Energy Battery systeem communiceert. 
Het apparaat kan accu’s niet alleen 
testen, maar ook relevante diagnoses 
uitvoeren, fouten wissen, het geheugen 
resetten en stapsgewijze werkinstructies 
lezen voor het monteren en demonteren 
van een passende accu.

streepjescodes
“Een enorm voordeel van VSSP 
is dat je merkonafhankelijk bent,” 
verduidelijkt René Lijnema. “Dankzij het 
diagnoseapparaat kunnen we bij alle 

merken voertuigen met een start-stop 
systeem de batterijen in- en uitbouwen. 
Na het scannen van de streepjescodes 
van de oude en de nieuwe accu 
helpt het apparaat, een soort mobiele 
computer, ons door het hele proces. 
Op het beeldscherm wordt bijvoorbeeld 
nauwkeurig aangegeven hoe de batterij 
moet worden vervangen en welke 
vervangbatterij het meest geschikt is.” 
Nog niet eens zo heel lang geleden 
konden velen na een bezoek aan de 
bouwmarkt of de automaterialenhandel 
vrij eenvoudig zelf een accu monteren. 
Door de opkomst van moderne 
technologieën als een start-stop 
systeem lijkt die tijd voorgoed voorbij. 
Zonder communicatie en aanmelding 
van het BMS systeem zullen na het 
monteren van en nieuwe accu tal van 
elektrische componenten niet meer 
werken. 

“Zonder het diagnoseapparaat is 
het bij steeds meer nieuwe auto’s 
nagenoeg onmogelijk om een accu te 
vervangen,” vervolgt René. “Daar ligt 
voor ons een enorme kans. Door te 

Al sinds jaar en dag levert Lijnema een uitgebreid programma 
startboosters. Logisch, want in geen enkele garage of werkplaats 
mag zo’n draagbare accu voor acute opstartdoeleinden tegenwoordig 
ontbreken. Eén van de meest revolutionaire innovaties is zonder twijfel 
de Propulstation, de eerste booster die zich dankzij een opslag- en 
oplaadbak automatisch oplaadt. De batterij functioneert dus altijd op 
100% van zijn capaciteit. Dat het model zich blijft doorontwikkelen 
bewijst de recente lancering van de Propulstation Mobile. Deze nieuwe 
mobiel rijdende kracht is schok- en trillingsbestendig en optimaal 
beveiligd tegen piekspanningen. De Propulstation Mobile is bovendien 
uitgerust met grote allround wielen, waarmee ook op oneffen terrein  

De veelal zware machines van K.F.M. Trading uit Leek hebben bij 

het opstarten een stevige spanningsimpuls nodig. Lukt dat niet, 

dan is een hoogwaardige startbooster onontbeerlijk. Als eerste 

klant van Lijnema maakte directeur Frank Jager kennis met de 

Propulstation Mobile, dé booster voor het zware werk. 

OVer LijNema gesprOkeN

mOBieLe 
kraChtpatser

investeren in VSSP kunnen we ons nog 
meer onderscheiden als specialist in 
het in- en uitbouwen van accu’s. En zo 
blijven we als bedrijf inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen. Zodat we niet alleen nu, 
maar ook in de toekomst blijven zorgen 
voor veilige spanning.”

FraNk jager
k.F.m. traDiNg 
Leek

Medewerker Bert Valkema van Lijnema aan 

het werk met het VSSP diagnoseapparaat.

  progrAmmA propulsTATIon

De startbooster is leverbaar  

in de volgende uitvoeringen:

12V-800CA, 12V-1200CA, 

12/24V-2400/1200CA,  

Mobile 12/24V-3200/1600CA

  



“Uiteraard ontbreken ook accu’s en aan-
verwante producten niet in ons assortiment. 
Voor dat onderdeel is Peter Lijnema binnen 
ons bedrijf de verantwoordelijke man. Lijnema 
is voor Van den Berg namelijk meer dan 
zomaar een leverancier. Het begon toen Peter 
een keer vrijblijvend kwam binnenwandelen. 
Gewoon kennismaken, kijken wat we voor 
elkaar konden betekenen. Meteen was er een 
klik. Dat is inmiddels alweer zo’n veertien jaar 
geleden. Sindsdien noem ik hem de Mercedes 
dealer onder de acculeveranciers. Hij is een 
gedegen en betrouwbare ondernemer met 
veel kennis van zaken. Altijd weer levert hij 
een goed product voor een goede prijs en op 
het goede moment. De werkwijze van Lijnema 
sluit zo naadloos aan op onze bedrijfsfilosofie. 
De relatie is in de loop der jaren alleen maar 
hechter geworden. Vandaar dat Lijnema 

binnen Van den Berg een steeds grotere rol 
is gaan spelen. Zeker nadat we in 2009 in 
Zwartsluis een gloednieuwe winkelruimte 
openden van maar liefst 2000 m². In die 
grote winkel heeft Lijnema eigenlijk een eigen 
kleine winkel. Een stelling van ruim 10 meter 
met accu’s, accukabels, acculaders en noem 
maar op. Gewoon een compleet pakket dat 
Peter zelfstandig vult en bijhoudt. Zelf heb 
ik er geen omkijken naar. Door zijn kritische 
en proactieve houding vetrouw ik volledig 
op hem. En heeft een klant een probleem, 
dan is er altijd iemand van Lijnema die het 
oplost. Dat is een extra service naar de klant 
en tevens een bevestiging dat we uitsluitend 
optimaal werkende accu’s willen leveren.”

 rOeL VaN DeN Berg 
         VaN DeN Berg zwartsLuis

een gemakkelijke mobiliteit wordt gegarandeerd. Het model is daarmee bij 
uitstek geschikt voor grotere transportondernemingen en leveranciers van 
zware machines.

hoog presterende startboosters
Eén van de bedrijven die door Lijnema wordt voorzien van mobiele  
starthulpen is K.F.M. Trading uit Leek, een technische handelsonderneming 
die onder meer is gespecialiseerd in de import en export van bouwmachines, 
waaronder zware rupsmachines en grote kranen. “Wie onze machines een 
beetje kent, weet hoe ontzettend veel capaciteit het starten vergt,” zegt 
directeur Frank Jager, die het bedrijf in 2005 samen met zijn vader oprichtte. 
“Duurzame en hoog presterende startboosters zijn voor K.F.M. Trading dan  
ook onmisbaar. Dagelijks wordt er een flinke hoeveelheid machines mee 
opgestart. Op het moment dat we een machine aan een klant leveren moet  
hij uiteraard te allen tijde starten en lopen. We laten niets aan het toeval over.  
Gelukkig heeft een mobiele starthulp ons nog nooit in de steek gelaten.  
Mede dankzij de uitstekende service van Lijnema. Continu denken ze  
met ons mee en voor elk probleem hebben ze wel een oplossing paraat.  
En bovendien: vandaag bellen is morgen leveren. Dat is in onze business  
van onschatbare waarde.”

Verbeterde versie
Onlangs werd Frank door Lijnema geattendeerd op de Propulstation Mobile. 
“Een geweldig apparaat voor het zware werk,” reageert hij enthousiast.  
“Vooral ook met het oog op de winter. We waren al erg tevreden over het  
vorige model, maar dit is in meerdere opzichten echt een verbeterde versie. 
Zeker wat betreft gebruiksgemak, wendbaarheid en levensduur. Hier gaan wij, 
en dus ook onze klanten, ongetwijfeld veel plezier aan beleven.” 
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“Ongeveer 26 jaar geleden zijn we opgericht als een landbouwmechanisatiebedrijf met 

een winkel erbij. Langzaamaan zijn we uitgegroeid tot een bedrijf waar klanten voor vrijwel 

alles terecht kunnen. Van installatiematerialen en ijzerwaren tot bestrating en zand en van 

wasmachines en koelkasten tot alles voor de scheepvaart.”

Technisch specialist Marten van K.F.M. Trading 

met de Propulstation Mobile.

Roel van den Berg bij de stelling met  

de producten van Accuservice Lijnema.



Adres Hooilandseweg 22-26 I 9983 PE Roodeschool  

Telefoon (0595) 41 26 93  Fax (0595) 41 29 67  

E-mail info@lijnema.nl  Internet www.lijnema.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
schriftelijke toestemming van Accuservice Lijnema BV.

Dat Lijnema flexibele en dubbel 

geïsoleerde accukabels levert is u 

nagenoeg bekend. Wel nieuw zijn 

de nog betere condities waaronder 

u ze tegenwoordig bij ons kunt 

aanschaffen. Onlangs hebben we 

een enorme hoeveelheid van deze 

accukabels naar Roodeschool laten 

komen. Omdat we over een eigen 

importlijn beschikken, maar vooral 

ook omdat we hebben gemerkt dat 

de behoefte bij klanten sterk groeit. 

En wie slim inkoopt kan de producten 

natuurlijk ook tegen een scherpe  

prijs verkopen. Lijnema één van de 

meest complete acculeveranciers  

van Nederland? Ja dus. 

Beste 
prijs

We willen onze klanten van alle (digitale) 
gemakken voorzien. Vandaar dat we onze site  
onlangs hebben uitgebreid met een webshop. 
Zie het als een verlengstuk van onze online 
catalogus. Als een plek op www.lijnema.nl waar 
u snel en eenvoudig accu’s en aanverwante 
producten kunt bekijken, vergelijken en 
bestellen. Uiteraard zijn alle producten in de 
webshop voorzien van heldere specificaties, 
beeldmateriaal en andere relevante 
productinformatie. Momenteel bevindt de 

webshop zich in de pilotfase. Zo hebben we 
een tiental klanten geselecteerd die er een 
aantal weken mee proefdraaien. Op basis van 
hun bevindingen en verbeterpunten gaan we 
de webshop nog verder optimaliseren. Zodra 
we 100% tevreden zijn ontvangt u van ons een 
mailing, inclusief uw eigen unieke inlogcode. 
We houden u dus nog even in spanning. Maar 
één ding is zeker: www.lijnema.nl krijgt straks 
meer dan ooit een prominente plaats in uw 
favorietenlijst.

Nieuw! ONze weBshOp

CONsumeNteNBatterijeN
 
Over Zenith wordt gezegd dat ze de beste AGM batterijen ter wereld leveren. 
En dat zou zo maar eens kunnen. Als distributeur hebben we dat meermaals 
gemerkt. De kwaliteit laat echt aan niets te wensen over. En sinds kort 
levert het merk ook nog eens consumentenbatterijen. Van knoopcellen voor 
afstandsbedieningen en sleutels tot AA en AAA batterijen. Of Lijnema daar 
misschien belangstelling voor heeft, vroeg Zenith ons. Rare vraag. Natuurlijk 
hebben we dat. Maar al te graag breiden we ons assortiment nog verder uit 
met kwaliteitsproducten. Met hoogwaardige consumentenbatterijen in dit geval. 
Batterijen dus die eigenlijk in geen enkel bedrijf waar consumenten aan de balie 
komen mogen ontbreken. Want wie heeft ze nu niet nodig? 


