
AMT | 2013 www.amt.nl
70 AMT | 2013 www.amt.nl/juni2013

W E R K P L A A T S  &  O N D E R H O U D  > Schadeherstel > Carrosseriereparatie

Specialist Giovanni bespaart autobedrijven geld

De kap maakt de cabrio
Giovanni profileert zich al meer dan vijftien jaar als een specialist in cabriokappen. Deze Gen-

tenaar monteert niet enkel cabriokappen, maar als het nodig is, maakt hij ze ook op maat voor 

‘speciallekes’. Het gros van zijn klanten zijn garagebedrijven die voor deze klus liever bij hem 

aankloppen dan er zelf onnodig veel tijd en moeite in te steken.

Cabrio’s houden langer hun waarde dan conven-
tionele auto’s. Ze hebben een exclusief karakter, 
zelfs al zijn ze gebaseerd op een ‘ordinaire’ Golf, 
Astra of Escort. Bij oudere cabrio’s bestaat er 
geen betere manier voor een opwaardering, dan 
door een nieuwe kap te monteren. De auto ziet 
er meteen stukken beter uit en zijn waarde schiet 
de hoogte in. Die meerwaarde is de investering 
in een nieuwe kap waard. Dat heeft Giovanni zelf 
ondervonden. Zijn eerste eigen Golf Cabrio, die 

hij halfweg de jaren negentig van een nieuwe 
kap had voorzien, was na een paar dagen 
verkocht en dan nog wel tegen een meer dan 
treffelijke prijs.

Van hobbyist tot vakman
Hoe word je cabriospecialist? Giovanni vertelt 
dat hij in de eerste plaats een autoliefhebber 
is. Dat was al zo van in zijn prille jeugd. Als 
twintiger kocht en verkocht hij zijn persoonlijke 

auto aan een ijltempo, maar dat was niet meer 
dan een hobby. Zijn vrienden konden nooit 
voorspellen met welke auto hij nu weer zou 
komen opdagen. Om den brode reed hij voor 
een koerierdienst: “Op een dag moest ik voor 
een garagist een nieuwe cabriokap halen bij 
een leverancier in Nederland. Toen had ik zelf 
een Golf Cabrio, die er niet meer zo fris uitzag, 
en ik dacht hier kan ik alvast een kap bekomen 
en mijn eigen auto een verdiende opknapbeurt 

In Gent en omstreken is Giovanni bij de garages en de koets-
werkbedrijven bekend als de ‘cabriospecialist’. Het herstellen 
van cabrio’s begon als een hobby, vijftien jaar geleden. Nu 
demonteert en monteert hij op zijn eentje een kap op één 
dag tijd.
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geven. Als liefhebber ben ik zelf begonnen met 
de montage. De eerste keer dat je zoiets doet, 
val je van de ene verrassing in de andere, maar 
al doende leer je. Die Nederlandse leverancier 
zag mij regelmatig terug. Ik had de smaak te 
pakken en veranderde kappen van cabrio’s, 
eerst in mijn kenniskring en dan voor auto’s die 
ik kocht en verkocht. Op een dag vroeg die Ne-
derlander of ik niet zijn Belgische klanten wou 
overnemen en zo is het pas echt begonnen en 
moest ik niet langer koerier spelen. Uiteraard, 
als je niets anders doet dan kappen demonte-
ren en monteren, vergroot je je vaardigheid en 
weet je precies waar je op moet letten. Een en 
ander maakt dat ik op een dag tijd een nieuwe 
kap kan plaatsen. Bij sommige garages doen 
ze daar twee dagen over, met soms twee me-
chanici, om de eenvoudige reden dat ze geen 
routine hebben. Dan is het voor een garage-
bedrijf interessanter om bij mij te komen, al was 
het maar dat ze aan de klant een lagere factuur 
kunnen presenteren of een grotere marge heb-
ben bij verkoop van de auto.” 

 Op de Singer 
 Voor vrijwel alle cabriomodellen zijn er leveran-
ciers van kappen. Er zijn er in Italië, Engeland, 
Duitsland en de Verenigde Staten. Maar Giovanni 
geeft daarbij raad: “Er is veel rommel op de 
vervangmarkt. Onlangs kreeg ik hier een Cadillac 
Eldorado, dan nog uit Nederland van een garage-
bedrijf net over de grens. De man had voor een 
prikje een kap in de VS besteld. Het dak zag er 
niet uit. Het was vynil met een ‘cheap’ PVC-ruit en 
stiknaden die met een ongeloofl ijke slordigheid 
het ding aan elkaar hielden. Ik raad aan om eerst 
eens bij te rade te komen. Ik ken de leveranciers 
en de kwaliteit die ze leveren. Dan nodig kan 
er volgens de prijs een keuze gemaakt worden 
maar met minderwaardige kwaliteit kun je geen 
mooi werk afleveren.” 
 Voor heel oude exclusieve auto’s en speciale 
modellen, zoals een buggy, bestaan geen kant- 
en-klare kappen. Ook daar weet Giovanni raad 

mee. In zijn werkplaats staat een stevige Singer-
naaimachine en daarmee stikt hij kappen voor 
speciale modellen aan elkaar. Hij moet even 
lachen als we hem zeggen dat je zoiets toch 
niet in de technische school leert. 
 “Daar heb ik het niet geleerd maar wel bij mijn 
moeder! Zij was naaister. Ik was geen al te goeie 
student en vond altijd wel een reden om niet 
met mijn schoolwerk bezig te zijn. Mijn moeder 
verplichtte me om naast haar aan de naaima-
chine te zitten om mijn huiswerk te maken.
Ik keek hoe ze die machine bediende en als ze 
even weg was, kon ik het niet laten om lapjes 
aan elkaar te stikken. Op de lange duur maakte 
ik mijn eigen pennenzak, met rits en al. Die 
vaardigheid komt me nu uitstekend van pas. 
Ik moet toegeven, dat had ik toen niet gedacht! 

Als ik een kap maak, is het eerst en vooral een 
kwestie van kijken, meten en overwegen. Zo 
moet je beslissen in hoeveel stukken je de kap 
gaat opbouwen. Moet er een glazen ruit of een 
PVC-ruit in en hoe moet de kap aan het koets-
werk en het plooiframe worden bevestigd? 
Dat gaat stap voor stap met het nodige geduld. 
Maar uiteindelijk word je beloond met een 
mooi eindresultaat.” 

 Gekraakte ruit 
   De meest voorkomende schade bij een cabrio-
kap bestaat uit scheurtjes en barstjes aan de 
randen en daar waar de kap plooit. Wat ook 
vaak voorkomt, is de PVC-achterruit die mat of 
verduurd is, waardoor ze uiteindelijk kraakt en 
water doorlaat. Sommige PVC-ruiten kunnen 

Als het nodig is, maakt Giovanni zelf een kap zoals bij deze bijzondere 2CV. Voor een Hanomag-tractor bestaan geen kant-en-klare kappen. Giovanni weet er raad mee.

De oorspronkelijke kap van deze eerste generatie Mazda MX5 was van vinyl. De klant heeft nu gekozen voor een canvas dak met 
glazen achterruit. Niet alles van de oorspronkelijke kap gaat verloren. De beugel met de waterafvoer achteraan blijft behouden. Het 
delicaatste werk is het opnieuw monteren. Giovanni zet de nieuwe kap eerst vooraan met klemmen voorlopig op zijn plaats. Dan 
bevestigt hij de kap achteraan van binnen in de auto aan het koetswerk. Daarna volgt montage aan het frame. 
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Deze Jaguar XJS stond meer dan drie jaar buiten met als gevolg 
een gans groene kap. Toch slaagde Giovanni erin om de kap te 
renoveren.

Deze Porsche is klaar voor afl evering. Hij stond een nacht buiten in de regen. “Ideaal om te zien of de kap dicht is”, zo beweert Giovanni. 

afzonderlijk, zonder de kap, worden vervan-
gen, maar dat is niet altijd het geval. Giovanni 
geeft het advies om bij het plaatsen van een 
nieuwe kap, meteen te kiezen voor een glazen 
achterruit in plaats van een PVC-exemplaar. Dat 
is niet enkel een duurzamere oplossing maar 
het bevordert ook het zicht. Een glazen ruit kan 
bovendien van achterruitontdooiing worden 
voorzien. Voor de kap zelf geniet canvas (stof 
dus) de voorkeur en niet PVC zoals bij goedko-
pere modellen. 
 Sommige kappen bestaan uit meerdere lagen 
om een betere isolatie, zowel thermisch als 
akoestisch, te geven. Die extra lagen moeten 
meestal niet worden vervangen. Tenzij de kap 
door vandalisme is opengesneden, volstaat 
het om de buitenste laag te vervangen. Ook 
het plooiframe kan behouden worden. Wel 
maakt Giovanni van de gelegenheid gebruik 
om te zien of het nog in goeie staat verkeert. 
Als het nodig is, vervangt hij ook het hydrau-
lisch systeem (voor zover aanwezig) bij grotere 
elektrisch geactiveerde kappen, maar aan de 
eventuele elektronica en bijhorende sensoren 
bij complexe kapsystemen, blijft hij af. 
 Een andere vaak voorkomende kwaal bij 
cabrio’s, zeker met een canvaskap, is mosvor-
ming. Volgens Giovanni is dat een typische 
kwaal bij wat hij stadscabrio’s noemt: “De auto 
blijft meestal buiten staan. Als de auto dan nog 
onder een boom staat, dan kun je er van op 
aan dat er binnen de kortste keren mosvorming 
ontstaat. Die kappen hoeven niet altijd te wor-
den vernieuwd. Eerst probeer ik zoveel mogelijk 
mos en groen ‘droog’ te verwijderen. Dan kan 
ik meestal al zien of de kap nog te redden is. In 
een volgend stadium ga ik die heel voorzichtig 
en manueel reinigen met aangepaste produc-
ten. Onlangs had ik hier een Jaguar XJS. Die had 
meer dan drie jaar buiten gestaan en die zag 
er niet uit. De kap was volledig groen en toch 

kon de kap gered worden. Als de kwaliteit van 
het materiaal degelijk is, dan is de kap echt te 
redden. Uiteraard moet je ook kijken of er geen 
lekken zijn en of de waterafvoer naar behoren 
verloopt.” 

 Liever canvas 
 Sedert een tiental jaar kiezen steeds meer 
autoconstructeurs voor een metalen vouwdak. 
Giovanni is ervan overtuigd dat ze ooit nog 
massaal opnieuw gaan overschakelen op de 
meer traditionele canvaskap: “Een open koets-
werk is heel wat minder rigide dan een klassieke 
gesloten carrosserie. Tijdens het rijden zijn er 
heel wat torsiebewegingen. Bij een cabrio met 
een stoffen dak worden die bewegingen en tril-
lingen opgevangen door het flexibele dak. Dat 

is niet het geval bij een coupé/cabriolet met 
een metalen vouwdak. De trillingen en torsie-
bewegingen komen vrij daar waar de panelen 
via rubbers tegen elkaar komen. Die wrijvingen 
tasten de rubbers aan en maken uiteindelijk dat 
op die plaatsen heel wat kraak- en piepgeluiden 
hoorbaar zijn. Als de auto nieuw is, gaat het 
nog allemaal goed maar na een paar jaar zijn er 
heel wat parasitaire geluiden. Bovendien is een 
metalen vouwdak bijzonder complex met heel 
wat bewegende onderdelen.” 
 Dat hij geen ongelijk heeft, bewijst Volkswagen 
dat zijn Golf Cabrio van, jawel, een canvaskap 
heeft voorzien. En dat terwijl vijf jaar geleden de 
VW Eos nog uitpakte met een metalen vouwdak. 
Ook Opel schakelde met zijn recente Cascada 
over op een canvaskap. 
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Bij wat Giovanni ‘stadscabrio’s’ noemt, is mosvorming een 
probleem.
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