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7. vervolgens in 3 gangen 
nieuwe schroefdraad 
tappen, ook hier weer 
boorolie gebruiken

Het uitboren en opnieuw 
tappen duurt voor zo’n 5 a 6 
gaten circa 3 uur. Vervolgens 
kon het spruitstuk er weer op, 
na monteren van een nieuwe 
u i t l a a t s p r u i t s t u k p a k k i n g . 
Spruitstukbouten in juiste 
volgorde aandraaien tot het 
juiste aandraaimoment. Koen gaf 
aan dat hij de pakking er nooit 
tussen doet, dit ter overweging. 
Ik had twijfels over de 
kwaliteit van de pomp van de 
stuurbekrachtiging. Pomp is 
vernieuwd, poelie is overgezet. 
Poelie was al niet recht meer. Je 
moet erop letten dat je de poelie 
alleen demonteert met behulp 
van een poelietrekker en niet met 
rubber hamer. Het metaal in het midden van de poelie is vrij 
dun, als poelie met de hamer wordt gedemonteerd is kans vrij 
groot dat de poelie na het monteren slingert. Een geschikte 
andere poelie vinden is lastig. 
Ik heb ook een inschattingsfout gemaakt. Het rechter 
uitlaatspruitstuk was flink lek, dat moest dus worden hersteld. 
Het linker uitlaatspruitstuk heb ik nooit horen of voelen lekken. 
Daarom heb ik besloten om het linker spruitstuk te laten zitten. 
Als je alles gaat loshalen wat nog goed is, is het eind zoek was 
mijn redenatie. Je voelt hem al aankomen, na montage van de 
motor bleek het linker uitlaatspruitstuk ook (licht) te lekken. 

Niet veel, maar kleine gaatjes worden na verloop van tijd groter 
is een algemeen bekende wijsheid. Dus meteen besloten om 
de motor er weer uit te halen, alles was net los geweest dus 
jammer maar helaas de motor moest er weer uit ! Zonde van 
de extra tijd en kosten en fijn leermoment .
Ik heb ervoor gekozen om na het verwijderen van de motor 
meteen alle onderdelen preventief te vervangen die op termijn 
onderhoudsgevoelig zouden zijn en waar je slecht bij kunt. 
Bijvoorbeeld diverse seals/ oliekeerringen en dergelijke. Als 
de motor gemonteerd is betekent dat normaalgesproken veel 
sleutelwerk, nu kon je er zo bij en waren er vrijwel alleen extra 

kosten voor de extra onderdelen. 
Ik had deze actie overigens qua 
prijs niet vooraf begroot omdat 
de motor al perfect liep en niet 
lekte. Echter omdat ik wist dat 
een aantal seals er al zo’n 12 
jaar inzaten was het verstandig 
om die nu wel te vernieuwen. Na 
verwijderen van de motorolie 
de carterpan verwijderd en 
diverse motoronderdelen 
bekeken. Ik had het idee dat 
de motor in perfecte staat was 
omdat de motor amper olie 
verbruikte. Zelfs na maanden 
stil te hebben gestaan slaat 
de motor altijd meteen aan 
en draaide vervolgens zonder 
choke probleemloos met zo’n 
200 tpm. De motor leek me 
verder nog voldoende sterk 
te zijn en verder had ik nooit 
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klachten, op 1x een tikkende 
klep na. Ik heb vrijwel altijd 
alleen op gas gereden, zonder 
aanpassingen aan de kleppen of 
klepzittingen. De kwaliteit van 
de motor bleek zoals verwacht, 
de zuigerwanden zagen er 
perfect uit, aan de binnenzijde 
van de motor waren geen 
bijzonderheden te zien. Door 
het rijden op LPG zat er ook 
weinig roetvorming in het blok, 
alleen een lichtbruine gloed 
op de stalen onderdelen. Dit 
betekende dat ik qua techniek 
met een gerust hart verder 
kon investeren. Remmen, 
aandrijflijn inclusief automaat, 
alles heeft altijd vrijwel 
probleemloos gewerkt en is 
normaal onderhouden. Niets 
lekte en verder geen problemen 
dus uiteindelijk is alleen 
preventief de stuurpomp vervangen en is ten behoeve van 
onderhoud de motorolie ververst, evenals automaatolie en alle 
bijbehorende filters. Ook de V-snaren zijn vernieuwd en ik heb 
een elektronische ontsteking van Koen gekocht die ik pas laat 
monteren als de auto helemaal klaar is. Kachelradiator bleek 
ook lek, vervanging kostte slechts 3 uur. Het technische deel is 
op 21 januari 2012 begonnen en was op 18 mei 2012 gereed.
Toen beide uitlaatspruitstukken gemonteerd waren meende ik 
nog een warme luchtstroom te voelen vanuit een gat aan de 
zijkant van het intake manifold (inlaatspruitstuk), bovenop het 

blok. Ik heb goed naar de tekeningen gekeken, het kon geen 
uitlaatgas zijn, en moest dus gewoon warme lucht zijn die 
vanaf het blok omhoog komt. Zelfs al zou er een klein gaatje 
in de onderliggende grote stalen manifoldpakking (valley pan) 
zitten, dan is dat volgens mij nog geen probleem. Ik heb dit dus 
gelaten voor wat het was. De motor liep netjes stationair en op 
toeren dus er wordt geen valse lucht aangezogen. Daarnaast 
is de valley pan pakking eventueel te vervangen zonder dat de 
motor er weer geheel uit moet.
Als laatste heb ik alle oude tectyl laten verwijderen. Op die 
manier kreeg ik voorafgaand aan het spuiten precies in beeld 

of er nog roestplekken waren 
die onder het tectyl vandaan 
kwamen. Het is niet namelijk 
handig als dat pas naar voren 
komt als de auto al gespoten is. 
Bij mijn auto kwam er 1 probleem 
naar voren: in de wielkasten 
rondom de achterwielen was 
een lasnaad licht doorgeroest. 
Oorzaak: weggesleten tectyl 
door regenwaterspray. Dit kan 
vrij eenvoudig gelast worden. Is 
meegenomen met laswerk. Als 
de auto gespoten is laat ik de 
auto opnieuw tectyleren.

De restauratie – 
demontage, lassen 
en spuiten.

Zoals eerder aangegeven wilde 
ik veel zelf doen. Het uit elkaar 
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halen leek me het eerst verdiend 
en leuk om te doen. Ik had al 
veel aan de auto gewerkt en 
kende de auto dus vrij goed. Op 
19 mei 2012 begonnen met 
demonteren, ik heb vanwege 
het mooie weer veel thuis voor 
de deur kunnen doen. Van elk 
detail digitale foto’s gemaakt, 
kleine onderdeeltjes bij elkaar 
in dubbele boterhamzakjes met 
daarin een kartonnen kaartje 
met de onderdeelbenamingen 
erop. Al zou ik over 10 jaar alles 
weer opbouwen dan heb ik geen 
enkel probleem. Door het mooie 
weer en de vrije dagen die ik kon 
inzetten ging het demonteren 
snel. De auto moest wel rijdbaar 
blijven omdat ik voor het lassen 
nog 40 km moest rijden zonder 
risico op problemen met de 
politie dus dat beperkte me 
wel enigszins. De auto zit vrij simpel in elkaar. Goed kijken, 
voorzichtig werken en goed bijhouden wat je doet. Er is 
een enkele regenbui gevallen, daarom heb ik wel steeds de 
ontstane gaten aan de buitenzijde beplakt met plakband om 
te voorkomen dat het water binnen zou komen. Belangrijk is 
om goed te letten op de volgorde van demonteren. Sommige 
sierstripjes moet je monteren voordat je bijvoorbeeld de 
bumper weer monteert. Slordig als je dat vergeet. Lastig 
is ook het demonteren van de buitenste beltlines. Dat zijn 
de raamrubbers die aan de buitenzijde van de deur zitten en 
langs het raam glijden. Om die los te schroeven moet je het 

raammechanisme iets laten zakken. Om dat te doen moet je 
het raammechanisme op de juiste plaats losschroeven en even 
laten zakken. Dan kun je bij de laatste schroefjes. Nadat ik alle 
onderdelen had verwijderd heb ik een lijst gemaakt waarop ik per 
onderdeel heb uitgesplitst welk onderdeel ik zou hergebruiken, 
wat ik moest vernieuwen, wat ik tweedehands zou zoeken, 
etcetera. Eerst heb ik dichtbij gevraagd, binnen de club, wie er 
nog iets had liggen. Vervolgens onderdelen in Amerika besteld 
met wisselende tevredenheid achteraf omtrent kwaliteit 
en snelheid qua verzending. Een onderdeel kan er binnen 
10 dagen zijn, maar 2 maanden heb ik ook meegemaakt. 

Dan word je zenuwachtig, je 
kunt er niet even “langs” en 
bij Ebay heb je meestal ook 
geen telefoonnummer. Mijn 
deurpanelen heb ik uiteindelijk 
gebracht bij stoffeerder/ 
autobekleder Harry Schellevis 
in Ilpendam, http://www.
harryschellevis.nl/home.html 
. Hij heeft in april 1998 tot 
volle tevredenheid mijn beide 
banken bekleed en dus heb ik 
de deurpanelen nu ook bij hem 
gebracht. Ze zijn in september 
gereed. De benodigde rubber 
delen, van deurrubbers tot en 
met kofferbakslotrubber, heb ik 
rechtstreeks besteld bij http://
w w w. r u b b e r t h e r i g h t w a y.
com in Amerika. Verder heb 
ik nog een aantal onderdelen 
besteld bij http://stores.ebay.
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com/Captain-Cadillacs-Cove. 
Dit is een particulier die vooral 
gespecialiseerd is in de jaren 
1965-1970. Met “Rubber 
the Right Way” had ik goede 
ervaringen qua communicatie, 
en de prijzen waren redelijk. 
Naast rubber onderdelen 
verkopen ze trouwens ook 
“decals” (nagemaakte 
originele stickers voor onder 
de motorkap, in kofferbak en 
in deurstijlen e.d.) en enkele 
gebruikte auto-onderdelen. 
Met “Captain Cadillac’s Cove” 
had ik eerder goede ervaringen 
met een bestelling maar ik was 
deze keer wat minder tevreden. 
Het chroom van een geleverde, 
gebruikte, “Hood-Vee” was voor 
¼ deel slecht, chroom was er 
nagenoeg af. Daarover werd 
ik het achteraf niet met hem 
eens, en dat was jammer. Ik was ook niet tevreden over de 
verzending, achteraf bleek dat hij pas 4 weken na bestelling 
(en betaling) had verstuurd ! Bij de anderen had ik de bestelling 
10 dagen na betaling al binnen. 
Afgelopen periode heb ik ook voor iemand anders een 
deurraam besteld voor een 1967 Convertible. Die heb ik 
besteld bij http://www.azvintageparts.com/ . Website ziet 
er niet uit, maar ze reageren vrij vlot op email en je kunt ze 
ook makkelijk bellen, al zijn ze niet erg spraakzaam. Maar het 
zijn wel mannen die precies weten waar ze het over hebben en 
gewoon zonder gezeur snel en goed leveren. De ramen die ik 

nodig had moesten in de deuren van een 1967 Convertible, 
alleen kwamen de betreffende deuren uit een 1967 Coupe de 
Ville omdat de originele deur van de Convertible verrot was. 
De deuren pasten probleemloos maar het deurraam moet 
aan de “slotzijde” lager zijn in verband met de in hoogte 
aflopende convertible top. Ik had dus de vraag of dat allemaal 
zou passen want als bijvoorbeeld het ventilation window van 
de convertible anders zou zijn of de frames waar de ramen in 
steunen dan zouden de ramen niet passen. Het antwoord was 
kort en krachtig: “Yes, that’s no problem, all the same !”, kijk 
daar heb je wat aan. Verzekeren van transport kostte slechts 5 

dollar extra, daar hoefde ik niet 
lang over na te denken. Ramen 
besteld, bleken na aankomst 
perfect verpakt, beiden niet 
gebroken en in goede staat. En: ze 
pasten inderdaad. Een aanrader 
dus, dat bedrijf. Alleen de 
betaling kan bij Azvintageparts 
niet digitaal, je moet dus al je 
creditcardgegevens per mail of 
telefonisch doorgeven. Dat is 
even slikken, VISA raadt daarom 
aan om een deel per mail en 
een deel telefonisch te doen. 
Bij Koen Ongkiehong heb ik nog 
een aantal onderdelen gekocht 
en daarnaast heb ik bij Peter van 
Rijswijk http://peetcadillac.nl/ 
ook nog een bestelling lopen. 
Houd er bij bestellen in Amerika 
rekening mee dat je naast het 
onderdeel dat je koopt ook 
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betaalt voor verzendkosten, 
BTW over de douanewaarde bij 
invoer en douane(inklarings)
kosten. De BTW bedraagt 19% 
over het aangegeven bedrag (na 
01-10-2012 wordt dit 21%), als 
inklaringskosten heb ik als vast 
bedrag steeds � 12,50 betaald, 
dit staat zo ook vermeld op www.
postnlpakketten.nl . 
Volgens Koen Ongkiehong 
worden de BTW en 3,5% 
invoerrechten ook geheven 
over de transportkosten en die 
kunnen flink oplopen in geval van 
luchtpost. 
Houd er bij het bestellen vanaf 
Internet ook rekening mee 
dat kleuren op foto’s kunnen 
afwijken met de werkelijkheid, zo 
bestelde ik voor een deurpaneel 
bij “Captain Cadillac’s Cove” 
een kunststof “door pull strap” 
oftewel deurgreep die de goede kleur leek te hebben. Bleek bij 
aankomst anders te zijn dus die moest ik hier opnieuw laten 
spuiten. Denk ook aan de logistiek, mijn onderdelen liggen 
nu op 8 verschillende plekken: op de kamer van mijn zoon, 
op zolder, in de schuur, in de stalling, bij de autobekleder, in 
de caravan, bij de verchromer en nog in de auto zelf. Zo ook 
de bestellingen, ik heb de nieuwe en gebruikte onderdelen 
uiteindelijk bij 8 verschillende mensen en bedrijven vandaan. 
Werk dus aan een goed geheugen of schrijf het op. Houd ook 
rekening met zoektijd voor onderdelen en levertijd onderdelen. 
Houd ook rekening met tegenvallende kosten, afhankelijk per 

auto. Tel zeker 1/3 op bij de kosten die je vooraf begroot hebt, 
na demonteren valt het tegen of maak je nieuwe keuzes die 
meer geld kosten.
Op 3 juni 2012 is de auto naar de lasser/ spuiter gegaan, 
planning was dat de auto na 3 weken gereed zou zijn. Echter door 
drukte, verhuizing van de lasser/ spuiter en de keuze voor extra 
werkzaamheden is er vertraging opgetreden. De afgesproken 3 
weken wordt nu ongeveer 3 maanden. De Cadillac wordt op 3 
september 2012 gespoten, geen babyblauw meer, het wordt 
nu metallic blauw. De rubbers, het chroomwerk en de nieuw 
beklede deurpanelen zijn allemaal binnen dus het opbouwen 

kan beginnen zodra de lak goed 
uitgehard is. Ik verwacht dat het 
opbouwen tenminste 8 weken 
zal duren, ik heb namelijk geen 
vrije dagen meer. 

Ik schrijf nog een stuk over het 
opbouwen en een specificatie 
van de kosten die ik sinds eind 
1995 aan de auto heb gehad.

Met vriendelijke groet,
Ferry Balk


