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TEKST: ERWIN DEN HOED / BEELD: AUTOSCHADE KOOPS

Autoschade Koops herstelt zwaarbeschadigde M6

Van wrak tot supercar
Een forse schade aan een supercar. Je gunt het natuurlijk niemand. Maar als het dan toch 

gebeurt, biedt het vakmensen in het schadeherstel de ultieme kans om zich uit te leven.  

AMT keek tussen 6 december en 22 januari mee hoe Koops Autoschade in Borger een zwaar 

beschadigde berg hightech materiaal terugtoverde in een schitterende BMW M6 Cabrio. 

100% volgens Hiqure-norm uiteraard!

6 December. De berger brengt een BMW M6 Cabrio. De auto is zwaar gehavend.

11 december. De schade is opgemaakt en de onderdelenlijst 
is compleet. Belangrijkste nieuwe delen: linker chassisbalk, 
veerpoothuis, zijpaneel, portier. Het gaat om verschillende 
materialen, waaronder aluminium, HSS-staal en kunststof. Bij 
het herstel komen verschillende verbindingstechnieken kijken. 
Mede dankzij de Focwa-tiplijn heeft Koops nu de beschrijving 
van de reparaties aan chassisbalk, veerpoothuis, A-stijl en 
achterpaneel in huis. Net als de (de)montagehandleiding van 
interieurdelen, wielophanging, airbags en motor.

Dan lijm er op en de balk weer terugplaatsen. Patrick checkt 
met het meetsysteem of hij echt goed zit en zet dan de balk op 
de mallen vast. Hij plaatst de popnagels en wacht tot de lijm 
hard is. Dat duurt 24 uur.

Dus demonteert plaatwerker Patrick eerst 
voorkop, wielophanging, motor en transmis-
sie, remleidingen en brandstoftoevoer.

Nu hij overal bij kan, zet Patrick de auto op de richtbank. Niet 
om de chassisbalk te richten, want aan de aluminium voorkop 
van de BMW mag niets gericht worden. Maar wel om te meten 
wat er precies beschadigd is.

LAKKEN EN SCHADEHERSTEL

Net als dashboard, voorruit, linker deur en stoelen.

BMW maakt voor de voorkop gebruik van een hybride 
verbinding: lijmen en klinken. Op iedere klink last Patrick een 
stift. Die biedt houvast aan een speciale popnageltang om de 
klink te verwijderen. De lijmverbinding gaat los door er een 
pelbelasting op te zetten.

Als de nieuwe chassisbalk spanningsvrij op exact de juiste plek 
staat, begint het opbouwen met het boren van de gaten voor 
de popnagels. Daarna moet de balk er nog een keer uit voor het 
aanbrengen van de lijm.

Al met al komt het schadeherstelprijskaartje op € 30.000,-. Is 
dat behalve technisch ook economisch verantwoord? Voor het 
eerste staat het Hiqure gecertificeerde proces bij Koops garant, 
voor het tweede de nieuwprijs van zo’n M6 Cabrio: € 170.000,-.
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Het veerpoothuis wordt op dezelfde manier bevestigd als de 
chassisbalk, dus lijmen, klinken en 24 uur drogen.

Daarmee zit de reparatie aan de voorzijde er grotendeels op. En 
omdat het portier er nu in past, kan Patrick verder met de ach-
terkant. Daar begint hij met het demonteren van de delen die 
in de weg zitten bij het vervangen van het achterpaneel. Denk 
aan de achterbank, cabrio kap, beide achterkleppen en meer.

Met het portier erin kan het achterpaneel nu gepast worden. 
Net zo lang tot het er spanningsvrij op ligt, en de naden tussen 
het paneel en de deur, de achterkleppen en het achterlicht er 
weer allemaal mooi inzitten.

En kit ze af.

Wat dat uitlezen betreft: de BMW-dealer moest de schokdem-
per opnieuw inleren en de airbagmodule vervangen, die was 
niet te resetten. Bij het uitlijnen bleek een draagarm rechtsach-
ter krom. Na vervanging rijdt de auto weer recht in het spoor.

De schade beperkt zich niet tot het scherm. Ook het binnen-
scherm en de wielkuip zijn fl ink beschadigd.

Voorbewerker Martijn bewerkt de auto en de losse delen.

Nu kan alles weer in elkaar. Alle delen worden eerst gewaxt, 
daarna wordt alles afgesteld en gemonteerd. Natuurlijk moet 
ook de airco weer gevuld.

THEMATHEMA

Dan moet de auto opnieuw in de klemmen op de richtbank.

Daarna, schoonmaken en ontvetten, want ook het achterpa-
neel wordt bevestigd met een hybride verbinding. Lijmen en 
puntlassen. De lijm moet 12 uur drogen.

Na het spuitwerk ziet de auto er zo uit.

Ten slotte de poetstol erover en van binnen weer spik en span. 
Het is 22 januari, de M6 is weer als nieuw en  klaar voor vertrek. 
Het team van Autoschade Koops mag met recht trots zijn op 
zijn werk. 

Na herstel met het nodige richt-, slag- en laswerk, zien die 
delen er zo uit.

Zet ze in de grondverf.

De laatste handelingen: uitlijnen, uitlezen en schoonmaken. 

Dat geeft tijd om de A-stijl te vervangen en de binnenstijl te 
richten. Patrick plaatst de A-stijl door middel van lijmen en 
punt-/proplassen.

Alles zit weer op zijn plaats en de lijm is hard. Tijd om de nieuwe 
delen te schuren, in de grondverf te zetten en af te kitten zodat 
Martijn ze in de juiste kleur kan spuiten. Daarna opbouwen: de 
motor er weer in, het dashboard plaatsen en alle delen passen 
zodat de deur kan worden afgesteld.
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