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Zaterdag 27 oktober 2007, om 09:30 uur begonnen, vond het nog te vroeg om "herrie" te gaan
maken (lees eerder berichten ... ), dus maar eerst rustig gestart. Ter controle had ik vandaag
mijn nieuwe achterklep nodig (vorig jaar gekocht op Marktplaat.nl, was nog helemaal nieuw).
Dus eerst maar eens de oude klep naast de nieuwe gehouden en bekeken wat voor werk
hieraan nodig was. Omdat ik een hardtop heb moet hiervoor ook wat beugeltjes en
montageplaatjes overgezet worden. Was even wat werk want op de nieuwe achterklep zaten
twee moertjes in de weg, die waren van binnenuit gelast, deze uitgeboord en met een beiteltje
verder losgeslagen . 

Vervolgens dus het rechterachterscherm gaan passen. Alles past dus weer perfect (toch zijn
prijs waard die orginele onderdelen). Alles weer netjes vastgelast. Bij de dorpel iets meer werk,
plaatwerk was daar iets dunner maar toch nog netjes kunnen lassen. Van het oude scherm heb
ik de vuldop van de tank af moeten halen, dit onderdeel was nog goed en om het dan weer
nieuw te kopen is ook zonde van het geld. 
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Binnenscherm ook gemonteerd, sluit zelfs iets beter aan dan de linkerkant. De bodemplaatheeft aan de linkerkant ietsje meer ruimte, dit komt omdat de bodemplaat daar niet helemaalrecht loopt. Nu praten we niet over centimeters, maar echt een paar milimeter. Na het lassen delassen netjes glad geslepen. Daarna weer behandeld met het vertrouwde Fertan. 

Zondag 28 oktober weer eens ouderwets kunnen terreinrijden op de Maasvlakte met de Suzuki4WD Club Holland. Heel kort een stukje met de Vitara gereden, rijdt toch ook echt welcomfortabel. Daarna met Willem en Erik de Zeeuw mee gereden met hun SJ410. Dat is tochook wel leuk speelgoed, hoef je dan ook niet zo zuinig op te zijn, kan je nog eens watuitproberen. Planning is om de komende tijd met de dorpels aan de slag te gaan. De linkerdorpel heeft ietslaswerk, de rest is een kwestie van behandelen met F ertan en Zinkspray . Dan moet het bijnazover zijn dat de body van het chassis kan. Ik wil hiervoor nog een extra constructie te makenter versteviging, met wieltjes eronder dan kan ik dit in mijn garage makkelijk verplaatsen. Hetchassis moet ik dan nog gaan schoonmaken en opnieuw in de lak zetten.   
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