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Alwin Hietbrink begon 25 jaar geleden met zijn
grote passie, het restaureren van Ferrari’s. Hij nam
het schadebedrijf van zijn ouders niet over, maar
concentreerde zich op carrosserie-restauraties van
Italiaanse auto’s uit de jaren vijftig, zestig en ze-
ventig. Waar andere autofabrikanten in die tijd ge-
perst plaatwerk gebruikten, bleven de kleine 
Italiaanse fabrikanten het plaatwerk met de hand
maken. De investering in grote persen was finan-
cieel niet haalbaar bij de aantallen die Ferrari, 
Maserati en Lamborghini maakten. Hetzelfde gold
voor de carrosseriefabrikanten, die voor hen werk-
ten zoals Vignale, Scaglietti en Touring. Tegen-
woordig worden carrosserieën van geperst plaat-
werk (staal of aluminium) gemaakt. Het voordeel is
een perfecte pasvorm. Bij schade volstaat het om
een nieuw spatbord uit het schap te pakken: het
past altijd perfect. Hietbrink: “Dat was vroeger wel
anders. De charme van oude Ferrari’s is dat geen

enkele auto hetzelfde is. Omdat ze met de hand
gemaakt werden zitten ze vol onregelmatigheden.
Je moet niet de illusie hebben dat je nu nog een
tweedehands spatbord of een deur kunt vinden
voor een Ferrari uit de jaren zestig. Bovendien zou
het toch niet passen, want niets past. Deuren, mo-
torkappen en kofferdeksels hebben allemaal over-
lengte en werden dus expres te groot gemaakt. 
De plaatwerker kon het zelf op de auto pas maken
door te meten waar de felsrand moest komen en
daar het plaatwerk dubbel naar binnen te vouwen.
Dat soort werkzaamheden was vroeger heel nor-
maal voor dit soort auto’s”.

Origineel: scheve naden
Ferrari maakte haar race-auto’s van aluminium en
de straatauto’s van staal of, tegen meerprijs, ook
uit aluminium. Hietbrink heeft geen voorkeur.
Staal is wel zwaarder te bewerken dan aluminium.

Hietbrink: “Maar in aluminium zit meer rek. Het is
moeilijker en tijdrovender om het te krimpen dan
staal. Het aluminium is slechts één millimeter dik
en veel klanten willen het graag iets dikker, omdat
het zo kwetsbaar is. Het is zo dun dat steenslag
bulten in de spatborden slaat als die auto’s geen
binnenschermen hebben. Ik monteer meestal
kunststof binnenschermpjes om steenslag op te
vangen. Doe je dat niet, dan zie je al na een week
aan de bovenkant allemaal kleine bultjes. Dat ge-
beurde vroeger ook. Race-auto’s gingen maar
twee of drie wedstrijden mee. Soms werden ze
tussen de wedstrijden nog even opgelapt, maar
daarna werden ze afgedankt. Er was nauwelijks
aandacht voor het afwerken van de carrosserie: de
lasnaden en klinknagels werden eventjes vlot ge-
veild en geschuurd en daarna ging de spuit met
rode celluloselak erover. Carrosserienaden weken
soms wel een centimeter af. Aan die auto’s werden

“Italianen walsen niet, ze kloppen”
Hietbrink Coachbuilding klopt dromen uit aluminium

Met veel geduld klopt carrosseriemaker Alwin Hietbrink nieuwe carrosserieën voor klassieke

Ferrari’s. Van de eerste tot de laatste klap kan dat zomaar een half jaar duren.

Scaglietti had zijn werkplaats tegenover de Ferrari-fabriek. Het duurde niet lang of Enzo Ferrari liep er binnen. Sindsdien maakte Scaglietti uit kleine handgeklopte plaatwerkdelen carrosserieën voor
 Ferrari. Alwin Hietbrink bouwt nu klassieke Ferrari’s zoals Scaglietti deed.
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Mechanische hamers beuken door
Er staan in de werkplaats heel wat mechanische
hamers. Er staan elektrische hamers van Eckold uit
Duitsland, een electrisch/pneumatische Italiaanse
hamer, die door Piaggio werd gebruikt en Yoder
Powerhammers uit Amerika. Elke machine heeft
z’n eigen constructie. De een heeft bladveren en
weegt vier ton, de ander komt bij Scaglietti van-
daan en heeft een lange, enigszins flexibele hou-
ten steel. Alleen op de Yoder-hamer is het aantal
slagen per minuut in te stellen. De andere hamers
beuken in hun eigen tempo door en dat tempo
ligt hoog. De Eckold maakt vierhonderd slagen per
minuut, de grijze ex-Scaglietti-machine zelfs meer
dan zevenhonderd. Alle machines maken een hels
kabaal en zijn in principe voor elke klus te gebrui-
ken, omdat op elke machine de druk instelbaar is.
Door andere stempels te monteren (een stempel is
te vergelijken met een tas), wijzigt de vorm waar-

mee de druk wordt uitgeoefend. Hietbrink: “Als ze
vroeger in Italië geen mechanische hamers had-
den gebruikt, dan had ik het ook niet gedaan,
want ik maak de auto’s op exact dezelfde manier
als Ferrari dat vroeger deed. Ik wissel vaak van ma-
chine, want als het heel egaal moet worden ge-
bruik ik liever de Italiaanse machines, terwijl ik
voor het krimpwerk de Eckold gebruik. Met de
Yoder maak ik plaatwerk dat verschillende vormen
heeft, zoals bol en vlak”.
Met de mechanische hamers kun je weliswaar
 opschieten, maar het kan daardoor ook snel mis
gaan. De Britten gebruiken een Engels wiel,
 waarmee je walst en niet hamert. Het resultaat is
dat je aan de binnenkant van het plaatwerk de
wielbanen in het plaatwerk kunt zien en dus geen
hamer-afdrukken. Hietbrink: “De buitenkant
wordt voor het spuiten heel glad gemaakt, dus
daar zie je deze maaksporen niet terug. Aan de
binnenkant blijft het zichtbaar, tenzij je het
 helemaal gaat wegschuren. Dat deed Ferrari vroe-
ger niet, dus ik ook niet. Vaklieden zien aan de
binnenkant of het plaatwerk gehamerd of  gewalst
is. Ik vind walsen uitstekend voor een Britse auto,
maar Italianen walsen niet. Ze  kloppen. De twee
Engelse wielen die ik heb,  gebruik ik daarom
nooit”.

Een goede mal als basis
Een mal is nodig voor een perfecte pasvorm. De
houten mallen, die vroeger door zeer ervaren
meubelmakers werden gemaakt, moeten continu
gebruikt worden om uitdroging en scheuren te
voorkomen. Het zijn nu peperdure kunstobjecten.
Hietbrink: “Je moet ergens naar toe werken, want
het valt tegen om zomaar iets uit de hand te
maken. Door het plaatwerk steeds te passen op
een mal, voorkom je dat je te ver met de bewer-
king gaat”. Hietbrink gebruikt de mallen om zijn
werk op te passen en niet om er materiaal op te
kloppen. Bij geperst plaatwerk is dat feitelijk wel
het geval, want dat krijgt zijn vorm van de mal.
Hietbrink legt een geklopt deel op de mal en tikt
er daarna voorzichtig met een hamer op. Het ge-
luid verraadt of er ruimte tussen plaatwerk en mal
zit. Is dat het geval, dan bewerkt Hietbrink het
plaatwerk verder. Is er geen ruimte, dan is het
plaatwerk identiek aan de mal.
Hietbrink heeft elf mallen van verschillende 
Ferrari-modellen en investeert veel tijd in het
maken ervan: “Als ik alleen de vorm van een oude
carrosserie heb, kan ik met een paar referentie-
punten aan de hand van die punten een krom-
ming vormen en een draadmal maken. Als er echt
helemaal niets is, maak ik een draadmal aan de
hand van foto’s”. Is er wel een voorbeeld, dan leent
Hietbrink een goede Ferrari en demonteert daar-
van de koplampen, gril, deurgrepen en bumpers.
Door polyester op de lak te smeren (uiteraard met
de nodige voorzorgsmaatregelen om beschadi-
gingen aan de originele auto te voorkomen)
maakt Hietbrink een contramal van het origineel.
Uit deze contramal haalt hij de fouten, zoals eer-

Hietbrink begint meestal met de hamer op de zandzak. Het zand glijdt mee met de vorm die Hietbrink slaat, waardoor de inslag van de
hamer over een groot oppervlak wordt verdeeld.

TEKST: JOHN MULDER / BEELD: JAN LIEFTINK

heel andere eisen gesteld, dan aan straatauto’s. 
Nu wil iedereen dat het plaatwerk vijftig jaar goed
blijft en moeten alle naden mooi en strak zijn, dat
was vroeger beslist niet het geval”.
Hietbrink klopt met hamer en tas aan de auto,
maar losse plaatwerkdelen doet hij op een vaste
ondergrond. Hij begint meestal op de zandzak,
omdat hij er snel en mooi op kan werken: “Het
zand glijdt mee met de vorm die je slaat, zodat de
inslag van de hamer niet puntvormig is, maar een
veel grotere vervorming krijgt. Het tegenoverge-
stelde is een harde stalen ondergrond. Je krijgt er
kleinere en diepere vormen mee”. De derde onder-
grond is van hout en dat houdt een beetje het
midden tussen zand en staal: “Als ik een motorkap
maak, begin ik op een machine, zodat de vorm er
snel in zit. Voor een achterscherm met een bolle
hoek begin ik op de zandzak en werk vervolgens
op de machine verder”.

Deze Italiaanse mechanische hamer komt bij Scaglietti vandaan en heeft dus menig carrosserie geklopt, die Hietbrink gerestaureerd
heeft of nog gaat restaureren. Door de lange flexibele houten steel heeft deze machine een eigen karakter.
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Hietbrink maakte deze mal van een Ferrari 250 SWB zelf. De negen polyesterlagen, de vele houten en stalen verbindingen en het ver-
rijdbare stalen frame garanderen dat het plaatwerk dat hier op past, exact aan de maatvoering van het origineel voldoet. Behalve deze,
heeft Hietbrink nog tien  zelfgemaakte Ferrari-mallen.

Hietbrink legt een door hem geklopt aluminium dak op de mal.
Door steeds te passen voorkomt hij dat hij te ver gaat. Door
daarna met een hamer op het dak te tikken, hoort hij of er ruimte
zit tussen plaatwerk en mal. Zo niet, dan is de pasvorm perfect.
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dere reparaties, schade en andere niet-originele
aanpassingen. Vervolgens maakt hij van de contra-
mal een positief. Hij is niet zuinig met polyester,
want de rode mal van een Ferrari 250 SWB heeft
maar liefst negen lagen, die steeds aan de binnen-
kant werden aangevuld om de vorm vast te hou-
den en te voorkomen dat de mal doorzakt. De mal
is vastgezet met veel hout en gemonteerd op een
stalen frame, zodat het verrijdbaar is, op een hef-
brug kan staan en 360 graden gedraaid kan wor-
den. Hietbrink heeft geen rekening gehouden met
de dikte van de carrosserie: “Dat is maar één milli-
meter en Ferrari heeft soms een afwijking van een
centimeter, dus daar heb ik geen moeite in ge-
stopt. Dat geldt overigens niet voor de raamspon-
ningen, want glas geeft niet mee”. Hietbrink heeft
ook veel raammallen, waarmee de passing van de
ruit in de nieuwe carrosserie is te controleren.

Zo deed Scaglietti het ook
Scaglietti maakte vroeger een spatbord door kleine
delen handgeklopt plaatwerk aan elkaar te lassen.
Een spatbord bestaat uit vier of vijf delen, die op de
mal zijn afgetekend, zodat Hietbrink weet hoe
groot de aparte delen moeten zijn. Hij gebruikt
hetzelfde patroon als Scaglietti deed. Aan de an-
dere kant van het plaatwerk (de binnenkant van
het spatbord, motorkap, deur en kofferdeksel) is
precies te zien waar de las loopt. Er is daar een mi-
nimale verdikking te zien, die Hietbrink aan de bo-
venkant weg veilt, maar niet aan de onderkant. Fer-
rari deed dat ook niet. Voor dit soort details is te-
genwoordig veel meer aandacht dan in de jaren
tachtig, toen Hietbrink als restaurator begon: “Te-
genwoordig worden slechte spatborden niet meer
weggegooid. De slechte delen worden er nu uitge-
sneden en vervangen door nieuwe. Zo blijft zoveel
mogelijk van het originele plaatwerk behouden. Er
zijn daardoor meer lasnaden aan de binnenkant te
zien, maar dat mag in zo’n geval”. Alle losse delen
van een spatbord worden autogeen aan elkaar ge-
last. Hietbrink zet het ene deel vast met een paar
klemmen, tipt het materiaal even met de brander
aan, last het vast en klopt het daarna nog eens na:
“Totdat alles gelast is blijf je kloppen. Door de
warmte-ontwikkeling trekt en duwt het plaatwerk.
Aluminium wordt zwakker als je het last, door het
kloppen wordt het weer hard. De las is dikker dan
het omringende plaat, maar ik klop de lasnaad
vlak. De minimale verdikking die overblijft veil ik
aan de bovenkant weg”. Aluminium heeft een lager
smeltpunt dan staal en geeft bij verhitting (lassen)
geen kleurverandering. Waar een ervaren lasser
aan de kleur van het staal ziet hoe warm het is, bijft
aluminium zilverkleurig. Lassen doet Hietbrink dus
vooral op ervaring en gevoel: “Dat willen mensen
graag van me leren, maar dat is het truukje van de
smid. Ik heb er jaren over gedaan om het te leren”.

Klinken en nagelen
De carrosserieën die Ferrari maakte werden alle-
maal gelast en geklonken. Popnagelen (blind klin-

Tegen de achterwand staan vier mechanische kloppers. Hietbrink heeft er nog meer en gebruikt ze allemaal: “Voor elke klus een ma-
chine”. Op de voorgrond de mal van de 250 SWB. Aan het plafond hangen de raammallen.

Scaglietti bouwde in de laatste jaren de 250 SWB zowel met ge-
klonken verbindingen als met popnagels. Hietbrink heeft een
voorkeur voor klinknagels: “Ze zijn sterker en mooier”. Toch zet
hij de popnagels op dezelfde manier als Scaglietti deed.
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Hietbrink slaat met een hamer de lasnaad vlak. Om te voorkomen dat hij nieuwe deuken in het  spatbord slaat, houdt hij met de tas in
z’n linkerhand de hamerslagen tegen. Lasnaden kan hij ook weg veilen, maar door ze vlak te slaan blijft de constructie sterker.

Een prachtige blauwe Ferrari
250 SWB is bijna klaar. Het
zijn zeldzame en kostbare
automobielen. Toch heeft
Hietbrink op dit moment
drie exemplaren staan. Op
de voorgrond een Maserati
3500 GT.

ken) werd in de jaren zestig populair als er geen
ruimte was om hamer en tas aan beide kanten van
het materiaal te gebruiken. Hietbrink: “Het aan-
brengen van popnagels stelt niets voor: een gat
boren, nagel erin en tang aantrekken. De verbin-
ding is sterk, maar klinknagels zijn sterker. Het na-
deel van klinken is de bewerkelijkheid ervan. Voor
elke klinknagel moet een gat worden geboord, af-
gebraamd, een nagel erin en dan moet het wor-
den geklonken met hamer en tas. Met een platte-
kophamer sla ik op de platte kant, terwijl ik op de
bolle kant een dopper (of snapper) zet. Daardoor
behouden de klinknagels hun bolle kant. Dat ziet
er prachtig uit. In de zichtdelen laat ik het bolletje
zien, net als Ferrari vroeger deed. In andere delen
gebruik ik de andere kant van de dopper en sla de
kop plat, zodat straks niet meer te zien is waar de
klinknagel zat”. De klinknagels vullen het ge-
boorde gat helemaal op en kunnen daardoor niet
oxyderen. De klinknagels zijn van aluminium in
aluminium plaatdelen, of van koper of aluminium
in stalen plaatwerk. In een brandstoftank van een
Testa Rossa heeft Hietbrink bijna vijftienhonderd
klinknagels geslagen, die aan beide kanten bol
zijn: “Met zo'n tank ben ik een paar weken bezig, al
gebruik ik soms ook pneumatisch handgereed-
schap. In de competitie-Ferrari’s zaten vroeger al-
lemaal geklonken tanks. In de straatauto’s zaten
veel zwaardere stalen tanks met omgefelsde en 
afgesoldeerde randen”.

Ongespoten de wereld over
Plamuur gebruikt Hietbrink niet. Op stalen delen
gebruikt hij wel eens tin, want dat kan zomaar an-
derhalf uur kloppen schelen. Hietbrink: “Tin breng
je met een brander aan. De staven tin zijn iets dik-
ker dan een lasdraad. De smelttemperatuur van tin
is lager dan van staal. Voordat het tin vloeit moet
je het bewerken, want als het vloeibaar is, stroomt
het zo weg. Ik gebruik carrosserietin en dat heeft
tussen vast en vloeibaar een fase, waarin je het
met een houten spatel kunt boetseren alsof het
boter is. Als je de brander weghaalt is het snel hard
en daarna kun je het veilen. Het tin zit muurvast.
Op aluminium is tin niet te gebruiken, dus dat
moet altijd strak zijn”. Het aan elkaar lassen van de
delen vraagt wel even aandacht. Aluminium kan
niet aan staal gelast worden, dus werd vaak eerst
een ijzeren randje aan het aluminium geklonken,
waarna dat randje aan het chassis werd gelast.
Hietbrink laat het spuiten van de carrosserie en
het afmonteren aan andere specialisten over. Met
de restauratie van het plaatwerk is hij soms vele
maanden bezig. Als de auto de werkplaats in
Haaksbergen verlaat, gaat hij naar een gelukkige
klant in Amerika, Zwitserland of het Midden Oos-
ten. Hietbrink: “Veel mensen vinden het problema-
tisch om lang aan een project te werken. Ze begin-
nen enthousiast, maar na drie maanden zakt ze de
moed in de schoenen. Ik heb projecten waar ik
een half jaar aan werk. Dat doe ik met plezier, van
de eerste tot de laatste klap”.

De wielopening van het spatbord is veel te klein omdat de spatborden een overlengte van vijf centimeter hebben. Hietbrink last dit
plaatwerk op de kopse kant, waarna hij het zachte aluminium omklopt en er een mooi felsrandje aan maakt.
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