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Techniek

Lange tijd ergerde ik me al aan de
slechte staat van mijn voorstoelen
waarvan het leer gescheurd was.
Waarschijnlijk door uitdroging veroor-
zaakt. Ook stond de rest op uitdrogen
en moest er iets gaan gebeuren wilde
ik mijn leer nog kunnen redden. Zoals
met veel reparaties is half werk geen
werk en besloot ik om mijn complete
interieur te verwijderen om het stap
voor stap weer in zijn oude staat terug
te brengen. Gelukkig hoefden niet alle
delen vernieuwd te worden, veel stuk-
ken konden nog worden hersteld. 
Mijn wagen is zoals u in een van mijn
eerdere verslagen heeft kunt lezen,
toen hij nieuw was via Engeland naar
Abu Dhabi verscheept, waar het kli-
maat aan de hete en droge kant is. Het
voordeel hiervan is dat de wagen in
deze omgeving niet gemakkelijk gaat
roesten, nadeel is dat alles uitdroogt
wat uit kan drogen als het niet goed
onderhouden blijkt te zijn. En zo was
het dus ook met mijn Silver Shadow
waarschijnlijk gegaan. Te weinig voe-
ding en onderhoud in deze tropische
omstandigheden met als gevolg een
paar onherstelbare scheuren in de zit-
ting en rugleuning. Ik had besloten om
de gescheurde delen te vervangen en
de rest op te knappen door het via spe-
ciale procédés te verven om het geheel
op één kleur te krijgen. Daarna zou het

Door Rob Wilde

Als u net als ik van plan bent om een
wagen een aantal jaren te blijven rijden
moet er uiteraard onderhoud gepleegd
worden. Meestal denken we dan aan de
draaiende delen van de techniek die
zeker hun onderhoud nodig hebben.
Zoals u misschien uit eigen ervaring
heeft ondervonden, moet ook het inte-
rieur op zijn tijd een grote beurt krij-
gen. Het grootste deel van dit interieur
bestaat uit het beroemde Connoly-leer.
Het schoonhouden en bijhouden van
dit product verdient zeker zijn aan-
dacht. Vele fabrikanten maken produc-
ten voor het onderhoud en reiniging
van het kostbare leer. Eén ervan is
Innotec, het bedrijf van Michiel
Hehenkamp, RREC lid uit België waar
ik onlangs een indrukwekkende
demonstratie van mocht bijwonen. Zijn
bedrijf maakt een gevarieerde range
van producten. Hieronder bevindt zich
een aantal dat speciaal is gemaakt om
leer op een professionele manier te
herstellen en te onderhouden. Na de
demonstratie kregen de bezoekers een
hele serie producten mee die in mijn
geval zeker goed van pas kwamen. Een
ander goed merk is bijvoorbeeld
Gliptone, dat onder andere adverteert
in het Engelse clubblad. 

Het herstellen van het
interieur van de SRX7058
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worden behandeld met speciaal leervet
om de delen weer soepel te krijgen en
te houden. Een mooie uitdaging om
eens te kijken hoe een dergelijk interi-
eur nu eigenlijk is gemonteerd. Met het
boek in de hand (er zijn namelijk nogal
wat verborgen boutjes gemonteerd)
begon ik aan de demontage. 
De ervaringen die ik bij het verwijde-
ren van het interieur heb opgedaan, heb
ik weer in een artikel vastgelegd. Gaat
u er ook mee aan de slag, dan kunt u
hier lezen waar u aan moet denken.

Het verwijderen van de voordeur-
panelen
Ik begon met de voorste deurpanelen.

Deze panelen zitten op de aluminium
deur geklikt met speciale klemveertjes
die op hun beurt aan de achterkant van
de panelen zitten bevestigd. Maar eerst
moet alles van de deur zelf worden
geschroefd. Verwijder als eerste de ver-
stelbare armsteun door de chromen clip
ervan omhoog te duwen. Zodoende kan
de armsteun worden verwijderd door
hem omhoog te trekken. Door middel
van twee schroeven kan men nu de
chromen geleideplaat demonteren. Er
zitten twee afstandsbusjes geplaatst om
er voor te zorgen dat de plaat niet te
diep in het deurpaneel komt te zitten.
Verwijder daarna de chromen afdek-
plaatjes van de schakelaars en de deur-

De slechte staat van mijn interieur is hier goed zichtbaar.
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hendel. Door een klein schroe-
vendraaiertje voorzichtig achter
de plaatjes te steken, komen ze
vanzelf los. De plaatjes bevat-
ten twee rechtopstaande asjes
die op hun beurt in twee nylon
busjes op de grondplaat
geklemd zitten. Deze asjes zijn
erg breekbaar. Het is daarom
zaak de plaatjes zo voorzichtig
mogelijk los te halen om het
afbreken van deze asjes te
voorkomen. Achter de plaatjes
zitten de bevestigingsschroeven
van de desbetreffende onderde-
len. Na het losschroeven komen
nu ook de chromen bevesti-
gingsplaten los. De chromen
platen van de schakelaars kun-
nen zonder meer worden losge-
haald. Bij de deurhendel moet
de hendel zelf even aangetrok-
ken worden zodat de bevesti-
gingsplaat er over heen kan
worden geleid om hem te kun-
nen verwijderen. 

Nu kan het deurpaneel zelf
worden gedemonteerd. Let erop
dat deze panelen vrij dun zijn
en gemakkelijk kunnen breken.
Ik heb bij het verwijderen
gebruik gemaakt van een spe-
ciaal stukje gereedschap dat
normaal wordt gebruikt om
kleine spijkertjes te verwijde-
ren. Het heeft een handvat zoals
we dat van de normale schroe-
vendraaier gewend zijn. Aan de
andere kant zit een kleine vork

Het verwijderen van het chromen afdekplaatje.

Het demonteren van de grondplaat.
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in de vorm van een koevoet.
Door deze zo dicht mogelijk bij
de klemveertjes achter het
deurpaneel te steken kan men
deze één voor één lostrekken.
De klemmen zitten langs de
randen van het paneel. Onder
het midden van de handgreep is
er ook een geplaatst. De boven-
kant van het paneel zit onder
de houten sierstrip geschoven.
Nu kan het paneel worden los-
gehaald door hem aan onder-
kant van de deur af te bewegen
en het daarna naar beneden te
trekken. Controleer of alle
veertjes nog aanwezig zijn en
herstel ze indien nodig. 

De bevestigingsboutjes van het
handvat en de kaartenhouder
zijn nu zichtbaar en kunnen
worden losgeschroefd. Het
stukje leer achter het handvat
heb ik laten zitten, dit kan later
vanaf deze positie gemakkelijk
worden geverfd. 

Het verwijderen van de ach-
terdeurpanelen
De achterdeurpanelen hebben
eenzelfde bevestiging met uit-
zondering van beide armsteu-
nen. Deze zitten met twee
boutjes vastgeschroefd en moe-
ten van onderen uit losgehaald
worden. Dit is een ietwat lastig
klusje, daar het met een steek-
sleuteltje los gemaakt dient te
worden en de ruimte beperkt is.

De deurhendel komt zó los.

Het deurpaneel komt los.
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Blik op oneindig, verstand op
nul en na een tijdje schroeven
komt de armsteun los te zitten.
Het is niet noodzakelijk de
boutjes in zijn geheel te verwij-
deren, de armsteun kan op een
gegeven moment naar boven
worden getrokken. Let erop dat
de boutjes in een soort T-stuk
zitten en dat het noodzakelijk
kan zijn dat de armsteun wat
naar voren of achteren moet
worden bewogen om hem
omhoog te kunnen trekken. Na
ook hier de chromen delen van
het paneel te hebben verwij-
derd, kan ook het achterpaneel
losgehaald worden. Trek ook
hier het paneel van de deur af
en iets naar beneden. Houd bij
het loshalen van de achterste
deurpanelen de bedrading in de
gaten die naar de elektrische
aansteker en deurverlichting
loopt. Deze bedrading zit met
drie stekkertjes vast. De kleuren
van de bedrading en de soort
stekkertjes zijn dusdanig dat ze
combineren met de bedrading
die in de deur zit en het is haast
onmogelijk ze te verwisselen. 

Op de aluminium deuren zit een
stuk plastic geplakt om de deur-
panelen te beschermen tegen
vocht. Zijn er verder geen repa-
raties nodig kan men ze laten
zitten. Ik heb van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om ze los
te halen om de ketting van de

De binnenkant van de voordeur.

De bedrading van de achterdeur.
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ramen te kunnen smeren. Ook
lagen er enkele losse boutjes in
mijn deur waardoor deze wat
rammelde bij het sluiten. Een
mooie gelegenheid om de deu-
ren van binnen eens goed te
controleren en schoon te maken.
Ik controleerde in deze fase
meteen de bedrading en zette
deze waar nodig vast met de
beroemde ty-rap. Ook dit voor-
komt het rammelen van de deur
bij het dichtgooien. De plastic
afdeklaag zit met kit op de deur
gemonteerd en kan later weer
worden vastgeplakt. Is er geen
plastic aanwezig is het aan te
raden deze later bij het mon-
teren van deurpanelen wel te
plaatsen. Het is in elke hobby-
zaak te verkrijgen. 

Het verwijderen van de ach-
terbank en de voorstoelen
Het is verstandig om nu eerst de
achterbank te verwijderen. De
zitting kan men naar boven toe
loshalen, hij zit er namelijk los
in. De rugleuning zit met twee
zelftappertjes vast. Deze bevin-
den zich onder de leuning op de
zijpanelen van de achterbank.
Aan de bovenkant is de leuning
aan het achterpaneel van het
interieur gehangen door middel
van twee haken. Door de leu-
ning nu naar achteren te trekken
en hem naar boven te duwen
komt hij los. 

Het uittrekken van de achterbankleuning.

Als laatste: de bestuurdersstoel.
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De volgende stap is het verwijderen
van de voorstoelen. Begin altijd met de
passagiersstoel. Omdat de stoelen erg
groot en zwaar zijn is het verstandig
om de bestuurderstoel als laatste te
verwijderen om zoveel mogelijk ruimte
te creëren. Immers zit op deze plaats
het stuur behoorlijk in de weg. De zit-
tingen zitten “los” in de stoel en kun-
nen er naar boven toe uitgehaald wor-
den. De stoelmotor en het frame zijn
nu zichtbaar. Aan de achterkant van de
stoel zit aan de onderkant een alumini-
um afdekplaat die met leer is bekleed.
Schroef de plaat los en verwijder deze.
Door de stoel nu helemaal naar voren
te zetten kan men de twee achterste
inbusboutjes van de stoelrail verwijde-
ren. Spuit ze van te voren goed in met
kruipolie, ze willen wel eens vast zit-
ten. De inbusboutjes zitten in alumini-
um vierkante plaatjes geschroefd en
hoewel deze uiteraard niet kunnen
roesten, gaan de boutjes wel eens vast-
zitten door een chemische reactie die
ontstaat door de verbinding van de
twee verschillende metaalsoorten. De
plaatjes zelf liggen in speciaal gevorm-
de bakjes onder de stoelpootjes en kun-
nen na demontage verwijderd worden.

Zet de stoel nu zo ver mogelijk naar
achteren. Haal de stekkerverbinding
van de stoel nu los. Omdat tijdens het
verwijderen van de twee voorste inbus-
boutjes de stoel naar achteren zal val-
len, moet deze ondersteund worden om
onnodige beschadigingen te voorko-
men. Laat na het verwijderen van de
twee voorste inbusboutjes de stoel met

de achterkant van de rugleuning op de
grondplaat zakken waar normaal de
zitting van de achterbank op rust. Om
de stoel uit de wagen te verwijderen
kan men deze het beste op zijn zij leg-
gen en hem in deze stand als het ware
door de deursponning al draaiend ver-
wijderen. De bestuurdersstoel kan op
dezelfde manier worden gedemonteerd.
Laat iemand u assisteren bij het verwij-
deren van de stoelen en maak zonnodig
gebruik van doeken om beschadigin-
gen te voorkomen. Ga kalm, bedacht-
zaam en voorzichtig te werk om
beschadigingen te voorkomen. Ik heb
de stoelen niet gewogen maar de bele-
ving is dat ze een ton wegen en mede
door hun omvang erg onhandelbaar
zijn.

Het verwijderen van de overige
delen
Nu rest ons alleen nog het verwijderen
van de zijpanelen bij de achterbank, de
hoedenplank, de panelen die op de tus-
senstijlen zitten en de middenconsole. 

* De zijpanelen van de achterbank
De zijpanelen van de achterbank die de
Engelsen zo mooi cheek-pad noemen
zitten met drie schroefjes en een zoge-
naamd slotgat verbinding gemonteerd.
De slotgatverbinding werkt als volgt.
Door een boutje niet helemaal in zijn
ondergrond te draaien ontstaat er een
ruimte tussen de onderkant van de kop
van de bout en het oppervlakte waar de
bout is ingeschroefd. Op het te mon-
teren paneel is een metalen beugeltje
geschroefd met daarin het slotgat. Een
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slotgat bestaat uit een rond gat met
daaronder een sleuf. De truc is nu dat
de kop van de bout wel in het ronde
gat past maar niet door de sleuf. Door
nu de beugel over de kop van de
schroef te plaatsen en hem naar boven
te duwen, komt de beugel met het
daaraan gemonteerde paneel vast te zit-
ten. Zodoende kan men iets “blind”
monteren daar immers de bevestigings-
bout niet zichtbaar is als het paneel op
zijn plaats zit. Om het zijpaneel te ver-
wijderen moeten de drie onderste bout-
jes worden losgeschroefd. Ze zitten aan
de achterkant van het paneel onder het

leer. Om de drie schroefjes te verwijde-
ren moet de leren rand van het paneel
aan de onderkant iets weggetrokken
worden. Trek het paneel nu aan de
bovenkant een stukje naar voren.
Hierdoor komt de slotgatverbinding
vrij en kan het paneel worden verwij-
derd. 

* De hoedenplank
De hoedenplank zat er bij mij los in,
maar er zijn exemplaren die met
dezelfde beugeltjes als van de deur-
panelen zijn gemonteerd. Door de hoe-
denplank omhoog te trekken komt hij

De middenconsole.
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los. Ik heb bij mijn wagen tevens de
onderste sierlijst van het achterraam
verwijderd, maar de bekleding hiervan
kan ook geverfd worden als hij in de
wagen zit. De sierlijst zit met boutjes
vast geschroefd aan de onderkant van
het achterraam. De boutjes worden
zichtbaar door de bekleding van de
sierstrip omhoog te duwen. De hoeden-
plank is overigens niet met leer
bekleed maar met kunststof om hem
gemakkelijk schoon te kunnen maken.

* De tussenstijlpanelen
Nu komen de panelen aan de beurt die
op de tussenstijlen zitten. In de meeste
gevallen is er een veiligheidsgordel in
de wagen geplaatst. Ga dan als volgt te
werk. Haal het plastic afdekplaatje van
de bovenste bevestigingbeugel los.
Schroef nu de bout van deze beugel los
en neem het geheel van de tussenstijl.
Laat de grote bout in de beugel zitten
en klem hieromheen een ty-rap om de
boel bij elkaar te houden. Zodoende
raakt u niets kwijt en blijven alle
onderdelen op volgorde zitten. Trek nu
de vloerbedekking iets omhoog.
Hieronder zitten twee schroefjes, door
het leer van het paneel heen gestoken.
Verwijder de schroeven en trek nu het
leer aan de onderkant los. Gebruik ook
hier de kleine koevoet om het paneel
van de tussenstijl te wippen. Het
paneel zit met dezelfde klemveertjes
vast als de deurpanelen. 

* De middenconsole en de hemel
De middenconsole is het laatste onder-
deel wat nog verwijderd dient te wor-

den. Ze kunnen per model verschillen
maar in de regel zitten ze met vier
schroeven op de cardantunnel gemon-
teerd. 
De hemel is niet van leer gemaakt
maar van kunststof. Dit is gedaan om
het beter schoon te kunnen maken.
Omdat de hemel goed schoon is te krij-
gen heb ik deze laten zitten, mede
omdat het monteren hiervan een lastig
karwei is. 

Tips
Nog even een paar nuttige tips. Neem
uw tijd met het demonteren van alle
delen en gebruik geen onnodige kracht
als iets niet loskomt. De ervaring leert
dat in dit geval er ergens een schroefje
verborgen is blijven zitten of dat een
klemmetje niet gemakkelijk los wil
komen. Ga voorzichtig om met de
panelen, ze zijn erg breekbaar. Mocht u
de houten sierdelen af willen plakken
tijdens het verven, doe dit dan met de
bekende elektrische isolatietape. De
meer gebruikelijke schilderstape kan
de laklaag namelijk beschadigen als
deze wordt verwijderd. Nu alle delen
uit de wagen zijn gedemonteerd kan
men met de demontage van de voor-
stoelen zélf beginnen.

De volgende keer vertel ik u hoe de
gedemonteerde stoel verder wordt
geprepareerd en hoe het verven van het
interieur wordt uitgevoerd. 
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