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Vandaag alleen in de ochtend tijd gehad om wat te doen, maar drie uurtjes aan de auto
gewerkt. Ik dacht, laat ik voor de zekerheid op de bodem rechtsvoor eens die dikke
beschermlaag ("teermat") loshakken, dan weet ik zeker wat er onder zit. 

Toch wel even goed dat ik dit deed dus, want ik zag een klein roestplekje, mijn ervaring is dat
dit soms veel groter kan worden als ik de rest gaat bekijken, zeker omdat onder dit plekje de
bevestiging van de carrosserie rechtsvoor zit met een balk. In dit balkje blijft alle modder
hangen en in de loop van de jaren gaat dat alles "lekker" wegvreten. 

Eerst een stuk van de bodemplaat losgeslepen en losgehakt en toen de roestschade maar eens
verder gaan onderzoeken. Valt waarschijnlijk nog wel te behandelen met Fertan en de
bevestigingsplaat waarop de bout zit is wel slecht, dit zou vervangen moetn worden. Ik heb in
het Suzuki onderdelenboek gezocht of deze balk nieuw te krijgen is, maar dit is niet zo. Het is
een onderdeel van de bodemplaat, en die wil ik dus niet gaan vervangen. Wordt dus repareren. 

Voor de zekerheid aan de linkerkant ook dezelfde plek eens goed bekeken, maar hier zit geen
zichtbare roest. Dit wordt dus aan die kant makkelijk, de balk aan de binnenkant behandelen
met Fertan. Ter voorbereiding van de splitsing chassis/carrosserie al de hoofdrempomp
losgehaaid, ook omdat hier lekkage zat. Ik had dacht ik al meer de rubbertjes van het reservoir
vervangen, maar hij lekt hier toch nog op. Ik moet nog even bedenken of ik de pomp vervang
door een nieuwe of de oude weer opknap. Ik zag dat bij her loshalen van de bewuste rubbertjes
eronder een soort aanslag zat, waarschijnlijk van het alluminium wat een soort geoxideerd was.
Hierdoor is het rubber naar buiten gedrukt waardoor de lekkage ontstond. 

De dorpel aan de rechterkant ook nog even in de grondverf gezet om te kijken hoe de verder
afwerking nog moet gebeuren. Zo in de grondverf ziet het er allemaal al weer heel goed uit,
moet nog wel wat plamuren. 

Zondag naar Drente met de Suzuki 4 WD Club Holland om daar een puzzelrit te rijden. Omdat
ik zelf in de organisatie zit mag ik zelf niet meedoen maar ga wel de rit rijden met de Vitara, op
moeilijke stukken kan ik eventueel kijken of hulp nodig is. 

Komende week moet ik weer zaterdag werken, dus wordt het die maandag daarna pas weer
dat ik verder kan. Hoewel het buiten weer wat kouder wordt is het in de garage met de deur
dicht en elektrisch kacheltje toch weel goed uit te houden. Ik hoop dat ik de komende maanden
zo door kan blijven werken. 
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