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ATC Deventer-Zutphen kijkt de kunst af bij Corrie Beerten

Corrie Beerten demonteert niets, maar herstelt van alles. Zijn

bedrijf in Borculo is gespecialiseerd in ééndagsreparaties van

alle mogelijke auto-in- en exterieurs. De leden van ATC Deven-

ter-Zutphen bekeken het bedrijf, zagen hoe je autoleer herstelt,

hoe je dashboards repareert, hoe je interieurdelen pimpt én ze

verbaasden zich over de moeite die het kost om zélf een deukje

uit een motorkap te wrijven.

Toen Corrie Beerten 21 was, start-
te hij samen met zijn broer Anton
een schadeherstelbedrijf in Bor-
culo. Vijftien jaar lang werkte Cor-
rie met veel plezier in het bedrijf.
Totdat hij een demonstratie ‘uit-
deuken zonder spuiten’ bijwoon-
de. Toen werd alles anders. Hij
leerde dat vak, stapte uit het geza-
menlijke schadeherstelbedrijf en
begon in 1999 voor zichzelf als uit-
deuker-zonder-spuiten. De eerste
jaren deukte hij uit op locatie.
Vanaf 2005 werkt hij in een nieuw-
gebouwd pand met ruime werk-
plaats aan de Korenbree in Bor-
culo.
Van zijn vrouw Yvonne krijgt Cor-
rie hulp bij de administratie, maar
verder staat er niemand op de
loonlijst van Uitdeuken Zonder
Spuiten C. Beerten. Voor vanavond
heeft Corrie meer hulp. Broer
Anton geeft met carbon- en wortel-
notenhoutprints het interieur van
een auto ineens een hele andere
uitstraling, Tiemen Bosma van
BCX Caring Supplies helpt bij her-
stel en onderhoud van een leren
interieur en Eric van Straatten en
Henk van der Weijden demonstre-
ren het uitdeuken zonder spuiten.

Slim, snel en voordelig
schadeherstel

Én ze begeleiden de waaghalzen
die het zelf eens willen proberen.

Onderdelen pimpen
We beginnen het rondje door de
werkplaats bij broer Anton. Hij
staat bij een uitstalling van spiegel-
kappen, lijstjes en modelautootjes.
Ze zijn uitgevoerd in allerlei spor-
tieve of chique prints. Ziet er goed
uit. “We gebruiken deze prints voor

interieurdelen, maar ook veel op
motorfietsen”, zegt Anton Beerten.
Hij demonstreert de techniek aan
de hand van een eenvoudig zwart
interieurlijstje. Hij legt het op een
stuk folie en knipt de zijkanten om
de paar centimeter in. “Tegen het
omkrullen”, legt hij uit. De inge-
knipte folie laat hij net onder het
oppervlak van een lauwwaterbad
drijven. Met een rietje blaast hij de
laatste luchtbelletjes weg. Dan legt
Anton heel behoedzaam het zwarte
lijstje op het folie. Dat lijkt in hoog
tempo op te lossen. Als Anton even
later het lijstje boven water haalt,
is het als door een wonder ineens
van carbon. “Blanke lak erover en

klaar”, zegt hij tegen de verbaasde
ATC-leden.

Leer in de werkplaats
Op naar het leer. “Het aandeel
leren interieurs in auto’s stijgt”,
zegt Tiemen Bosma. In 2004 be-
droeg het al 11,3%, maar een merk
als BMW zit daar met bijna 40%
ver boven. “Al dat leer heeft niet
veel onderhoud nodig, maar wel
een beetje”, legt Bosma uit. Maar:
“Veel auto-eigenaren hebben geen
tijd, zin of kennis om dat onder-
houd te doen, dus is er een markt
voor leeronderhoud en -reparatie”.
Voor wie van die markt een graan-
tje mee wil pikken, geeft Bosma
een lesje leerkunde: “Leer, dat is
gelooide huid. Het bestaat uit ve-
zels. Veel vezels. Eén gram leer, dat
is een stukje zo groot als een toets
van een toetsenbord, heeft intern
een oppervlak van wel 300 m2! Al
die vezels kunnen een derde van
hun gewicht aan water opnemen
zonder nat te worden. Geen enkel
kunstmatig geproduceerd product
kan dat”.
Leer kan meer opnemen dan al-
leen vocht: “Waarom denk je dat
de bestuurderstoel vaak meer
glimt?”, vraagt Bosma. Hij geeft
zelf het antwoord: “Omdat hij vui-
ler is. Het vuil vult de ruimte tus-
sen de opstaande vezels van het
leer”.
Om dat vuil daar weg te krijgen is
een reiniger nodig, maar let op:
“Leer is zuur en zeep is alkalisch.
Daar kan het leer niet tegen. Het
wordt hard en droogt en slijt heel
snel. Een goede leerreiniger is net
zo zuur als leer. Zo’n reiniger
heeft een PH van ongeveer 3,5”.
Leer in auto’s heeft nogal wat te
verduren: “UV-straling van de zon,

Kennismaking met het smartrepair-
bedrijf van Corrie Beerten. ‘Uitdeuk-
zigeuner’ Eric van Straatten deukt
droog uit om de techniek te tonen.
Let op de donkere Mégane. Ieder wit
streepje markeert een hageldeukje.
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hoge temperaturen in een stil-
staande auto, wrijf- en schuurbe-
lasting bij in- en uitstappen,
zweet, huidvet, bacteriën, ver-
keerde reinigingsmiddelen...” En
dus heeft leer behalve reiniging
ook verzorging nodig: “In een
goede conditioner zitten UV-blok-
kers die verkleuring tegengaan,
anti-oxydanten om het verval te-
gen te gaan en synthetische oliën
om het leer soepel te houden”.
“Waarom synthetisch?”, wil een
ATC-lid weten, “Leer is toch een
natuurproduct?” “Juist daarom”,
zegt Bosma. “Het leer is gelooid
om het te conserveren. Gebruik je
nu dierlijke en plantaardige ver-
zorgingsproducten dan kun je
daarmee het bederf weer in gang
zetten.”

Kijk op kleur
Bosma staat voor een blauwe Alfa
GTV met een witleren interieur.

De auto ziet er tiptop uit, op de be-
stuurderstoel na. Door een gebrek
aan onderhoud en talloze keren in-
en uitstappen is het leer op de lin-
kerwang helemaal kaal. Zonde,
maar niet onherstelbaar. Corrie
Beerten, die net in een andere
hoek van de werkplaats liet zien
hoe je met spotrepair kleine lakbe-
schadigingen herstelt, komt het
bewijzen.
Hij plakt de beschadigde plek af,
reinigt hem met twee verschil-
lende reinigers uit de collectie van
Bosma’s werkgever en droogt de
plek met de föhn. Daarna geeft hij
de slijtplek zijn kleur terug met
een speciale leer-restauratieverf.
“Deze verf is primer, verf en ver-
duurzamer in een. De primer
hecht zich als kleine bolletjes op
de leervezels. Daardoor blijft het
oppervlak open. Het pigment en
de coating hechten op de bolle-
tjes.”
Terwijl Beerten de verf droogt met
de Föhn en een volgende laag op-
brengt, vertelt Bosma over het
BCX-databestand met 1200 auto-
leerkleuren. “In Duitsland voldoet

dat. In Nederland kom je veel meer
leervarianten tegen. Dat komt om-
dat hier vanwege de BPM veel leer
achteraf wordt ingebouwd. Maar
gelukkig hebben we ook nog RAL-
kaarten.” Corrie heeft die niet no-
dig. Hij mengde de kleur op het
oog. Natuurlijk heeft hij een jaren-
lange ervaring als spuiter, maar
dan nog. “Zoveel kijk op kleur is
zeldzaam”, weet Bosma. “Zit je er
een tint naast, dan wordt het niks.”

Uitdeuken over 
heel de  wereld
Het wordt wel wat. En als de Alfa-
stoel weer net zo mooi is als de
rest van de auto, melden we ons
bij Eric van Straatten en Henk van
der Weijden: “Hagel is een ge-
schenk uit de hemel”, zegt Eric.
En: “Wij zijn uitdeukzigeuners.
Wij reizen de hele wereld over, de
hagelbuien achterna”. Sinds 22
juni 2008 spelen de mannen een
thuiswedstrijd. Toen vielen er op
de lijn Eindhoven-Arnhem-
Emmen hagelstenen zo groot als
pingpongballen. En daar hebben
de uitdeukers zonder spuiten nog
tot maart dit jaar werk van, ver-
wacht Eric.
Midden in Beerten’s werkplaats
staat een Renault Mégane met

Van suf zwart naar sportief carbon in een paar minuten!

Een prachtige Alfa GTV. Wel jammer
van die schuurplek op de leren stoel.
Gelukkig weet Corrie Beerten daar
wel raad mee.

Een dashboardbeschadiging kun je
opvullen. Maar hoe krijg je de juiste
structuur weer terug?

Eenvoudig. Je maakt een malletje op
het dashboard.

En met het malletje strijk je de struc-
tuur in het gerepareerde deel.
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vele honderden deuken erin.
“Vroeger was het herstel van zo’n
auto echt een enorme operatie”,
vertelt Eric. “Alle afneembare
delen werden vervangen, het dak
geplamuurd en alles overgespo-
ten. Nu gaat dat anders. Met ijze-
ren stangetjes drukken we de
deukjes omhoog. Voorzichtig,
vanaf de buitenkant van de deuk
naar binnen, zodat de lak niet
breekt. Op plaatsen waar dat niet
gaat, zoals bij de dakstijlen, lij-
men we een dop op de deuk.
Daarna trekken we de dop om-
hoog. Meestal houd je dan een
klein bultje over, maar dat is geen
punt. Dat tik je er wel uit.”

Zelf proberen
Na deze uitleg laten Eric en Chris
op een gedeukte motorkap zien
hoe eenvoudig het is: “Zie je dat
deukje? Kijk, nu is ie weg. Wie wil

het ook eens proberen?” Vrijwilli-
gers genoeg. Maar oh, wat valt dat
tegen: “Zit ik nu bij de deuk, of ben
ik ergens anders aan het duwen?”
Eric kijkt glimlachend toe hoe de
conditie van de motorkap in hoog
tempo verslechtert: “Het lijkt mak-
kelijk, maar het is echt een vak.
Het duurt een jaar voor je het een
beetje onder de knie hebt”. ●

Erwin den Hoed

Uitdeuken zonder spuiten. Eerst kijken naar de meester...

En dan zelf aan de slag!

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

Hoe pimpt Anton Beerten
spiegelkappen, helmen, mo-
torfietsonderdelen, interieur-
lijstjes of velgen? De video op
www.AMT.nl toont het stap
voor stap.
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