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SCHADEHERSTEL 
Schadeherstel aan een aluminium Jaguar

Half december komt ie binnen bij Boschman
Autoschade in Oss, een aangereden ‘kat’. De
klap kwam van rechtsvoor. Hij is het licht uit
zijn  rechteroog verloren, zijn kop staat scheef
op zijn romp, en er is veel schade aan zijn
prachtige aluminium huid. Zijn neusje, of beter
de Danner-balk, is gescheurd, maar heeft zijn
functie als eerste kreukelzone goed verricht. De
organen er meteen achter, radiateur, intercoo-
ler en condensor, hebben de klap schadevrij
doorstaan. Ook de schade aan het subframe en
de wieldraagarmen lijkt mee te vallen. “Toch
moeten we die vervangen”, zegt ‘chirurg’ Alfred
van Gerwen streng. “Met dit soort onderdelen
mag je geen risico nemen; staal buigt, alumini-
um scheurt.”

De boot niet missen
Directeur Rien Boschman gelooft in de toe-
komst van aluminium auto’s. Hij verwacht niet
alleen een toename van volledig aluminium
carrosserieën, maar ook van deels uit alumini-
um opgetrokken constructies. In die groep gaat

het om auto’s waarvan het dragende deel deels
in aluminium is uitgevoerd, zoals de BMW 5,
en om auto’s waarbij de toepassing van alumi-
nium in het koetswerk is beperkt tot niet dra-
gend plaatwerk. In welke groep hij de meeste
groei moet verwachten, maakt Boschman niet
zoveel uit: “Wij zijn een supermodern schade-
herstelbedrijf en wij kunnen het ons gewoon
niet permitteren om deze boot te missen.”
En dus heeft Boschman alle investeringen
gedaan die zijn bedrijf tot categorie A Jaguar
aluminium schadehersteller heeft gemaakt,
één van de twee in Nederland (de ander is
Groeneveld in Eindhoven). Het begint ermee
dat Alfred van Gerwen en zijn ‘patiënt’ in een
afgeschermde hoek van de werkplaats staan.
Het werken met aluminium is namelijk vooral

een kwestie van ‘good housekeeping’.
Aluminium is zeer gevoelig voor corrosie als
het in contact komt met staal en dus moet een
gordijn de aluminiumhoek beschermen tegen
rondzwervend staalhoudend stof of slijpsel.
Opvallend: het gordijn is een dikke drie meter
hoog en loopt dus niet tot het plafond. “Mag
wel, maar is niet nodig”, weet Van Gerwen.
“Afscherming met een vaste wand kan ook
maar met zo’n gordijn houd je contact met je
collega’s.” Die collega’s komen niet achter het
gordijn om bij hem een stuk gereedschap te
lenen, want ook dat moet vanwege het corrosie-
gevaar strikt gescheiden blijven. Jammer voor
ze, want Boschman heeft er voor zo’n € 60.000,-
aan apparatuur neergezet. Dat varieert van een
complete set plaatwerkgereedschap via een spe-

De klap kwam van rechtsvoor en de schade is ern-
stiger dan op het eerste gezicht lijkt. Niet alleen
moeten onder meer motorkap, spatborden, bum-
per, gril, velg, Danner-balk, wieldraagarmen, sub-
frame en zelfs het stuurhuis worden vervangen, de
kop van de auto staat ook om.

Aluminium Jag op
de operatietafel
Het verhaal is bekend. Alle

eisen op het terrein van

comfort en veiligheid

maken de moderne auto

steeds zwaarder. Gelukkig

is er een afslankmiddel dat

echt werkt: aluminium.

Helaas is ook dit wonder-

middel niet helemaal vrij

van bijwerkingen: bij scha-

de vraagt aluminium een

speciale behandeling.
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de schotel rechtsvoor staan flink uit het lood.
Van Gerwen heeft alle beschadigde delen gede-
monteerd en heeft de auto op de richtbank
staan: “Wie denkt dat de richtbank er alleen is
om te meten, heeft het mis. Je kunt er de XJ wel
degelijk ook mee richten. Het chassis is uit
5754-aluminium en dat is koud vervormbaar.
Het is wel heel anders dan met staal. Bij staal
hoor je wat er gebeurt, hier niet. Je moet heel
goed kijken of er niets scheurt.”
Overigens heeft de Global Jig geen lasermeet-
systeem maar is het een mallenbank. “Die mal-
len zijn je vaste punten”, verklaart Van Gerwen.
“Ga je richten, dan blijven ze op hun plaats en
buig je alleen daar waar je dat ook wilt.”

Ponsen of poppen
Nu de Jaguar weer keurig recht is, staat vervan-
ging van de spatschermgeleider, de bovenste

ciale stofafzuiger (aluminium slijpstof is explo-
sief!) en een inductieapparaat, om plaatselijk te
kunnen verhitten, tot een Global Jig richtbank,
en van een ponsnageltang om de bekende  ‘self-
piercing rivets’ te zetten (en te verwijderen) tot
een lasapparaat met door Jaguar voorgeschre-
ven lasprogramma’s.
Die ponsnageltang wekt geen verbazing, im-
mers de Jaguar XJ telt een slordige 3.200 SPR’s
(selfpiercing rivets). Met niet meer dan 6 lassen,
ook nog eens alleen aan de dakplaat van de
auto, lijkt dat lasapparaat wel wat overdreven.
Alfred van Gerwen geeft uitleg: “Bij heel veel
reparaties heb je de mogelijkheid een bescha-
digd deel halverwege af te zagen en er een
nieuw deel aan vast te lassen. Die techniek is
zelfs zo belangrijk dat we tijdens de tiendaagse

opleiding bij Jaguar in Engeland alle verbin-
dings- en reparatietechnieken uitgebreid geoe-
fend hebben, maar alleen in het lassen moesten
we echt examen doen.” 

Aluminium richten
Vandaag gaat Van Gerwen niet lassen: “Je hebt
pech, dat is bij deze reparatie niet nodig.” Ook
het plaatwerkgereedschap blijft in de la, motor-
kap en spatbord worden vervangen door nieu-
we delen: “Uitdeuken gaat niet zo mooi als bij
de Audi A8. Daar is het: warm maken, de deuk
komt omhoog en dan kruislings over de rug
van de deuk vijlen. Het 6111 aluminium plaat-
werk van de XJ verliest zijn vorm boven 150°C.
Dus lukt uitdeuken alleen bij kleine deukjes.
Als er rek op zit of nog erger als de plaatdelen
gescheurd zijn, gaat het niet.” 
Richten is wel nodig. Met name de langsbalk en

Op een aantal plaatsen schrijft Jaguar voor de
mechanische verbinding te ondersteunen met een
lijmverbinding. Overigens wordt in de fabriek
gewerkt met lijm die pas in de oven droogt. De
reden daarvoor is onthutsend eenvoudig: het
maakt (koffie)pauzes mogelijk.

Aluminium richten kan, maar beperkt en met
beleid. De Global Jig mallenbank hoort bij het
Jaguar categorie A schadeherstel equipment.

Lijmvoorbereiding met de roterende schuurmachi-
ne. Let op twee details. Eén: het gordijn achter de
Jaguar om staalslijpsel buiten te houden loopt niet
tot het plafond. Twee: De blauwe slang onder, is
van de explosiebeveiligde stofzuiger van
Nederman.

Het bandschuurmachientje is niet zelfafzuigend.
Vandaar de persoonlijke beschermingsmiddelen én
(bovenaan zichtbaar) de zwarte trechter van de
Nederman-stofzuiger.

Het vervolg van de
lijmvoorbereiding: ont-
vetten, voorbehandelen
met het gas uit het
Pyrosil-brandertje en
de primer aanbrengen
met een kwastje.
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versterking van het rechtervoorspatbord op het
programma. Dit gedeelte van de auto bestaat
uit meerdere plaatwerkdelen die met SPR’s aan
elkaar verbonden zijn. Van Gerwen gaat een
aantal van die verbindingen vervangen door
popnagels: “Waarom? Kijk, daar waar ik een
nieuw deel moet vastzetten aan een bestaand
deel heb ik de SPR’s moeten verwijderen. Daar
zitten nu dus gaten. Die kun je niet gebruiken
want de SPR, of ponsnagel, ponst zelf zijn gat
en ontleent daar ook zijn stevigheid aan. Op die
plaatsen gebruik ik popnagels omdat die juist
een gat nodig hebben.” Voor de kwaliteit van de
verbinding maakt het niet uit, pop- of pons-
nagel. Voor het zicht wel, de ponsnagel is hele-
maal vlak, de kop van de popnagel is bol. En
dus blijft het schadeherstel achteraf zichtbaar.
Om de popnagels te kunnen gebruiken, heeft
Van Gerwen in de nieuwe plaatwerkdelen een
reeks gaten geboord: “Die moeten exact op de
juiste plaats zitten anders past het straks niet.
En ik kan je zeggen: dat passen en meten is
echt heel veel werk.”
De mechanische pons- en popnagelverbindin-
gen combineert Van Gerwen volgens voorschrift
met lijm. Maar voordat Van Gerwen met de
tweecomponenten lijm in de weer kan moet hij
een aantal voorbereidingen doen. Allereerst
maakt hij het aluminium blank. Daarbij zorgt
hij steeds voor goede afzuiging. Vervolgens ont-
vet hij de te lijmen oppervlakken. Daarna is het
de beurt aan het Pyrosil-brandertje. “Let op de
ring die voor de vlam wegloopt. Daaraan zie je
wanneer dit stukje gereed is. Dat werkt heel
prettig”, vindt Van Gerwen. Als laatste stap in
de oppervlaktevoorbehandeling brengt Van
Gerwen met een kwastje een sneldrogende pri-
mer aan.

De SPR’s knallen tegen het plafond
Na het lijmen neemt Van Gerwen de popnagel-
tang ter hand. De luchtbediende tang trekt met
kracht een breekpen aan, waardoor de nagel
aan de onder- of achterkant van de te verbinden
platen opstuikt, en een hechte mechanische
verbinding maakt. Het zit Van Gerwen een
beetje dwars dat hij één van de popnagels van-
wege ruimtegebrek andersom moet zetten.
“Jammer het oog wil ook wat”, zucht hij. Alleen
een zeer oplettend en geoefend oog zal het ooit
zien.
Even later gaat er echt iets mis. Van Gerwen zet
een popnagel door drie lagen plaatmateriaal.
Maar de gaten liggen net niet perfect op elkaar
en de pen breekt af voordat de nagel voldoende
is teruggetrokken. “Ik kan hem niet uitboren
want ik wil hier geen slijpsel hebben”, legt Van
Gerwen uit. Even later heeft hij de eigenwijze
nagel toch verwijderd, met handgereedschap.

Behalve daar waar oud en nieuw met elkaar
verbonden worden, is er nog meer plaatwerk
dat aan elkaar gepopt, en niet geponst, wordt.
Van Gerwen had gehoopt dat hij de bovenkant
van de spatschermgeleider ook aan de binnen-
kant met de SPR-tang te lijf kon. Maar tot zijn
spijt moet hij constateren dat de opening van
de tang net niet genoeg ruimte biedt om erbij
te kunnen. En dus moet hij ook daar poppen.
Voor de buitenzijde van de geleider mag de
€ 5.800,- kostende ponsnageltang wel uit zijn
koffertje komen. De kracht waarmee de tang
werkt kan beter niet onderschat worden. “Bij
demontage knallen de SPR’s soms tegen het pla-
fond”, zegt Van Gerwen. En dus zorgt hij voor
gezichtsbescherming, zelfs bij het zetten van de
nagels.
Als hij uitgeponst en gepopt is, monteert Van
Gerwen de vederlichte spatborden en motor-
kap: “Even kijken of alles past.” Hij kan trots
zijn, de naden van een nieuwe XJ kunnen niet
regelmatiger zijn dan deze.
Voor Van Gerwen zit het er nu bijna op. De auto
gaat naar de spuiter. Daarna komt ie terug om
helemaal afgebouwd te worden. En dan... dan
mag ons katje weer naar buiten, lekker de vrije
natuur in! ●

Erwin den Hoed
Even passen voor hij naar de spuiter gaat.
Wauw wat een naadje! 

Daar waar nieuwe delen aan bestaande delen
worden gezet en daar waar de ponstang niet bij
kan (zoals hier) wordt gepopt. Het apparaat trekt
de breekpen met kracht aan waardoor het materi-
aal aan de onderkant opstuikt.

De gaten in de drie platen lagen niet exact op
elkaar. Daardoor brak de pen te vroeg en is de
popnagel onvoldoende opgestuikt om voor een
goede verbinding te zorgen. Wat nu? Uitboren kan
maar dan moet alles worden afgedekt, en moeten
magneet en stofzuiger erbij. Immers de popnagels
zijn van (gecoat) staal en dus ligt corrosie op de
loer. Verwijderen zonder slijpsel te maken is dus
het devies.

Links de ponsverbinding, rechts de popnagels. Een
nieuwe XJ is zowel links als rechts geponst. Het
schadeherstel blijft dus zichtbaar.

Ponsen en poppen aan
de voorzijde. Hier vindt
Jaguar alleen de
mechanische verbin-
ding al voldoende, lij-
men hoeft dus niet.
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