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SCHADEHERSTEL
Sikkens Autolakken en Broekman Automotive, sparringpartners in schadeherstel

Nieuwreparatie stelt extreme eisen

Hogeschool
schadeherstel

haastig op of van de boot is gereden, doordat
een baldadige Andorrees een handvol steentjes
van een spoorwegviaduct heeft gegooid, door-
dat een pen of stuk gereedschap langs de nieu-
we lak is gekrast en door tal van andere oorza-
ken. Al met al komen door dergelijke ongeluk-
jes jaarlijks meerdere duizenden nieuwe auto’s
in de schadeherstelwerkplaats van Broekman
Automotive terecht.

Onzichtbaar repareren
De eisen die gesteld worden bij schadeherstel
aan een auto die de showroom nog in moet zijn
extreem hoog. Natuurlijk moet het herstelde
deel net als de rest van de auto tot in lengte van
jaren roestvrij blijven en natuurlijk mag onder
een fraaie laklaag geen dikke laag plamuur zit-
ten. Maar daarnaast moet de kleur van het her-
stelde deel echt exact overeenkomen met de ori-
ginele kleur. Onder geen enkele lichtomstandig-
heid mag ook maar het geringste kleurverschil
zichtbaar zijn. Je zou zeggen: “Gebruik dan de
lakformule die ook in de fabriek is toegepast”.
Helaas, zo eenvoudig is het niet. In de lakstraat
van de autofabriek wordt een high-bake lak
gebruikt. Die droogt bij een temperatuur van
120 tot 140°C.
Bij schadeherstel drogen we niet boven de 60°C.
Ook al gebruik je dezelfde pigmenten, dat levert
toch kleurverschil op. Een extra moeilijkheid is
dat auto’s van het zelfde type soms in verschil-
lende fabrieken in verschillende landen worden
gebouwd en gespoten. Ook dat levert kleurver-
schillen op.
Bij een nieuwe auto zijn ook deze minimale
tintverschillen niet acceptabel. Dat maakt het
schadeherstel bij Broekman tot een ideale leer-
school voor lakleveranciers in de aftermarket.
Immers, een deel van de auto’s dat nu bij
Broekman staat, loopt in de komende jaren
schade op. De kleurformules die Broekman dus
hier en nu nodig heeft, zijn dezelfde als die
waar het reguliere schadeherstelbedrijf de
komende jaren naar gaat vragen.
Geen wonder dus dat de kleurspecialisten van
Sikkens kind aan huis zijn bij Broekman. AMT
kijkt mee hoe kleurspecialiste Rita van der Laan
van Sikkens en schadehersteller Mustafa Özari
van Broekman een splinternieuwe Hummer ook
weer écht nieuw maken. ●

Erwin den Hoed

Soms is een nieuwe auto al beschadigd nog voor hij in 

de showroom staat. Kan zo’n auto ooit weer echt 100%

nieuw worden? Dat kan, maar het stelt wel de allerhoog-

ste eisen aan het schadeherstel én vergt intensieve sa-

menwerking tussen werkplaats en lakfabrikant. Broekman

Automotive en Sikkens Autolakken tonen het bewijs.

Foto’s: Jan Lieftink

In Rotterdam-Botlek, zo ongeveer daar waar de
Betuwelijn begint, staat het bedrijf van
Broekman Automotive. Op het on-Nederlands
grote terrein achter zwaar beveiligde hekken is
ruimte voor zo’n 40.000 auto’s, 22.000 overdekt
en de rest buiten. Jaarlijks voeren gigantische
oceaanstomers en honderdenmeterslange auto-
treinen uit alle windstreken hier zo’n 250.000
auto’s aan. Vrijwel alle grote merken zijn ver-
tegenwoordigd. De auto’s komen per schip aan
en gaan per truck of trein verder Nederland of
Europa in. Of ze komen per trein en vertrekken
per schip naar bijvoorbeeld Engeland.

Meer dan logeren
Onder dat kwart miljoen auto’s zijn er heel wat
die niet alleen naar Broekman komen om een
tijdje te logeren. Sommige worden omgebouwd
naar Europese specificaties, andere naar een
actie-uitvoering en bij weer andere worden dea-
leropties ingebouwd. Daarnaast krijgen talloze
auto’s hier hun nulbeurt.
Maar of een auto nu naar een parkeerplaats of
naar een werkplaats gaat, eerst wordt hij gron-
dig geïnspecteerd. Ondanks alle mogelijke voor-
zorgen kan een auto tijdens het transport name-
lijk schade oplopen. Dat kan doordat hij iets te

Je ziet het vrijwel niet, maar deze splinternieuwe
suv heeft een kleine schade. Vervelend, maar het
overkomt duizenden nieuwe auto’s nog voor afle-
vering. Hun herstel haalt het beste boven in kleur-
specialisten en schadeherstellers.
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Broekman Automotive is een bedrijf
van grote getallen: 250.000 auto’s
per jaar op 40.000 parkeerplaatsen,
waarvan 22.000 overdekt.

Vraag: hoe vind je in die zee van
auto’s precies de auto die je zoekt?
Antwoord: In iedere auto hangt een
actieve RFID-tag. Via een GPS-
systeem verraadt die waar de auto
staat. Bovendien weet de tag precies
wat er al met de auto gebeurd is.
Zijn de opties al ingebouwd? Moet
hij nog door de wasstraat? Vraag het
de tag!

Manager Silvester Keijzer is verantwoordelijk voor alles wat er aan de auto’s
moet gebeuren. Dat kan schadeherstel zijn of in- en ombouw, maar ook was-
sen poetsen en ‘nullen’. Met name die laatste handelingen moeten vaak erg
snel. Keijzer: “Als de auto wordt afgeroepen wil de importeur hem zo snel
mogelijk bij de dealer hebben. Dat kan, voor Engeland bijvoorbeeld parkeren
wij de auto’s op lotnummer op de nachtboot. Eenmaal aangekomen in
Purfleet of Killingham rijden ze direct vanaf de boot de vrachtwagen op. Dat
betekent: vandaag afroepen, morgen bij de dealer in de UK.”

De Pre Delivery Inspection, ofwel de nulbeurt is lopendebandwerk bij Broekman. Dus
wassen, de laatste controles en de instructieboekjes in het dashboardkastje, het gaat in
een mum van tijd. En let op de lichttunnel, mocht er nog ergens een krasje, putje of
deukje zitten, het kan de controleurs niet ontgaan.

Sinds de Duitse Maut vertrekken steeds meer auto’s per trein
Europa in. Broekman is binnenkort een van de eerste gebruikers
van de Betuwelijn. Om uitglijden op gladde stalen treinwagons te
voorkomen is het ‘vertrekcentrum’ overdekt.

Uniek kijkje achter de hekken
Een groot deel van ons wagen-
park zet voor het eerst wiel aan
land in Rotterdam-Botlek, bij
Broekman Automotive om pre-
cies te zijn. De vele auto’s op het
gigantische terrein daar vormen
met elkaar een multicultureel
gezelschap. Sommige komen uit
Korea of Japan, andere uit
Amerika, Turkije, Spanje of weer
een ander land. De bestemming
van al die auto’s is al net zo
divers. Een deel van de auto’s
komt hier om op een vrachtauto
richting dealer te vertrekken,
een ander deel gaat per trein of
schip naar een nieuw vaderland.
Eén ding hebben alle auto’s bij
Broekman wel gemeen, tijdens
hun gehele verblijf hier worden
ze nauwlettend elektronisch in
de gaten gehouden. De beveili-
ging bij Broekman is scherper
dan die bij De Nederlandsche
Bank. Deze pagina’s gunnen u
een uniek kijkje achter de hek-
ken. ●
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SCHADEHERSTEL
Sikkens Autolakken en Broekman Automotive, sparringpartners in schadeherstel

Als de AutoMatchic op de computer is aangesloten
vergelijkt die de gemeten reflectiewaarde met die
van alle in het systeem bekende kleurformules.

Het resultaat: de kleurformule die er het dichtst
bijkomt scoort een ‘Redelijk’. Voor een splinter-
nieuwe suv kunnen we dat vertalen als:
‘Onvoldoende’.

Rita zal dus zelf een nieuwe kleurformule moeten
ontwikkelen. Daartoe neemt ze de kleurformule
die er het dichtst bij kwam...

Op basis van haar kleurmaakervaring past Rita nu
de bestaande kleurformule aan...

Wie met zijn luxe fourwheeldrive al enige jaren
terreinervaring heeft opgedaan, kijkt misschien
niet op van twee kleine krasjes op het linker voor-
portier. Maar wie ‘m zo uit de showroom mee-
krijgt voor de eerste nog wat onwennige kilome-
ters, wordt niet gelukkig. Aan de slag dus!

Het juiste envelopje in de Broekman-stalenbak
bevat een stuk of wat kleuren geel...,

...maar de goede zit er niet bij.

Dat ziet er goed uit.
Broekman kan aan de slag
en de Sikkens-Kleurenbank
is weer een kleurformule
rijker. Daar kan het regu-
liere schadeherstelbedrijf
in de komende jaren zijn
voordeel mee doen.

...en de kleur die de AutoMatchic op de auto mat.
Vervolgens legt ze van beide kleuren de reflectie-
curven digitaal over elkaar. Conclusie: de geformu-
leerde kleur reflecteert meer oranje en rood dan
de kleur op de auto.

Dan weegt ze de gevonden kleurformule af...

...en spuit er een staaltje
mee.

Kiesk(l)eurig geel
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...tot de twee reflectiecurven vrijwel exact op
elkaar liggen.

Terwijl hij het stukje overblijvend voorportier
zorgvuldig ontvet, ziet hij dat het krasje dan mis-
schien klein mag zijn, het is wel diep.

Dus maakt hij een voor spotrepair relatief grote
schuurplek.

Dus meet Sikkens-kleurspecialiste Rita van der
Laan de kleurreflectie met de ‘AutoMatchic’.
Om tot een goed meetresultaat te komen kali-
breert ze het apparaat eerst met een plaatje
dat al het zichtbaar licht reflecteert (wit) en
één dat geen licht reflecteert (zwart). Vervol-
gens meet ze vier keer op de auto om ook fou-
ten door een verdwaald stofje uit te sluiten.

Goed schadeherstel begint met een goede voorbereiding. Het gaat om een nieuwe auto, dus ook al is
het spotrepair, schadehersteller Mustafa Özari plakt de hele zijkant af.

Spotrepair op de 
vierkante micrometer

Ondertussen loopt de chef werk-
plaats langs met de laagdiktemeter.
Hij meet een laagdikte vóór repara-
tie van 141µm, zeg maar ongeveer
één zevende millimeter. Voor deel-
reparaties als deze geldt dat de
laagdikte uiteindelijk maximaal
300µm mag bedragen. Dat is haal-
baar, want een goede reparatie
voegt na droging hooguit 100µm
toe. Omdat Broekman in moet staan
voor de fabrieksgarantie worden de
laagdiktes voor en na zorgvuldig
gecontroleerd. Als het later tot een
claim mocht komen en de laagdikte
komt niet overeen met die van na
de reparatie, weet Broekman dat er
na de reparatie hier, nog iets mee
gebeurd is.
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SCHADEHERSTEL
Sikkens Autolakken en Broekman Automotive, sparringpartners in schadeherstel

Na polijsten is de auto klaar voor de showroom én
voor een lang leven daarna.

Als de IR-droger na het filler-spuiten, zijn werk
heeft gedaan, begint het schuren. Eerst met het
blok, dan met de machine en ten slotte met
Scotch Brite om de ondergrond mat te maken
voor het uitspuiten.

Voor hij gaat spuiten moet Mustafa absoluut zeker
weten dat er geen lichaamsvocht is achtergeble-
ven. Dus ontvet hij eerst nog een keer.

Daar komt ie, ook weer in drie laagjes, Rita’s nieu-
we kleur!

Als die droog is...

...is het de beurt aan de blanke lak. Mustafa spuit
de laagjes zo dat de laagdikte geleidelijk over-
loopt naar de waarde voor reparatie. De maximale
waarde komt uit op 209µm, knap werk!

Nu begint de opbouw. Mustafa spuit een washpri-
mer over het centrale stukje blank metaal.
Doordat het fosforzuur daarin in het bovenste
laagje van het metaal etst, werkt de primer sterk
corrosiewerend.

Omdat de plek relatief groot is en de auto nieuw
en geel wil Mustafa niet met sneldrogende grond-
verf uit een spuitbus werken.
Hij kiest ervoor de kleur voor de grondverf zelf te
mengen.

Mustafa brengt de grondverf in drie lagen op.
Hij laat ze ieder apart drogen.
De kunst is bij ieder laagje iets meer in het
midden te spuiten, zodat uiteindelijk een egale
laagdikte ontstaat.
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