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Grote klusjes, kleine klusjes. Als DS-rijder blijf je lekker 

bezig omdat zij, je automobile maîtresse altijd aandacht 

vraagt. Zelf vind ik nieuwe klusjes uitdagender dan werk-

zaamheden die ik al eens of meerdere keren gedaan heb. 

Het opnieuw afkitten van de dakrand is zo’n terugko-

mend fenomeen. Routine dus. Maar ach, voor de derde 

keer moet dit met twee vingers in de neus te doen zijn. 

Dacht ik.

Gerald Willemsen
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Een afgekitte dakrand. Wat een lelijk stukje DS is dat 

eigenlijk. Oké. De kit zorgt voor een waterdichte af-

dichting tussen het polyester of aluminium dak en de 

regengoot. Maar het afwerkingsniveau lijkt op dat van 

een oude caravan. Nieuw uit de fabriek was de DS daar-

boven niet ontsierd door zo’n dikke laag zwarte meuk. 

Tussen dakpaneel en dakrand plaatsten de fabrieksar-

beiders in bleu de travail en lurkend aan hun sjekkie 

een keurig U-vormig rubber. Maar dan hebben we het 

over meer dan veertig jaar geleden. Ondanks het feit 

dat het rubberwerk van oude Citroëns echt lang goed 

blijft, denk aan ruit- en deurrubbers die bij de meeste 

D-typen nog de origineel gemonteerden zijn, heeft het 

rubber in de dakgoot toch te veel te lijden van het zon-

licht. Remedie is het rubber afsnijden en de dakgoot 

afkitten. 

Flubberend rubber
Mijn DSuper had in 2001, dus toen ik haar op naam 

schreef al een kitlaag in de dakrand. Kit eruit en nieuwe 

kit erin. Dat zag er weer netjes uit. In 2006 vond ik het 

tijd voor een dakrandrevisie. Met het terugplaatsen van 

het dak wilde ik een rubber plaatsen als origineel en 

niet weer zo’n lelijke kitrand in het zicht. Dat zag er 

prachtig uit. Maar niet voor lang. Na enkele jaren be-

gon het rubber te ‘flubberen’. Of door het zonlicht, of 

door de regelmatige behandeling van de dakgoot met 

Dinitrol. Ik weet het niet. Er zat niks anders op dan 

het vormloze rubber af te snijden en de goot weer als 

voorheen af te kitten. Dat heeft in al die jaren eigen-

lijk prima gezeten. Maar afgelopen zomer zag ik dat 

de kitrand barstjes vertoonde langs het dak en de RVS 

gootlijst op. Zo af en toe voelde ik tijdens ritjes in een 

regenbui of de binnenkant van de dakrand, achter het 

grijze rubber onder de zonnekleppen nog droog bleef. 

Om mijn geliefde voiture te beschermen tegen het in-

wateren, besloot ik het dak opnieuw af te kitten. Het 

mes ging in de verdroogde kitnaad.

Roestig randje 
Nu is het zaak om zo’n exercitie voorzichtig uit te voe-

ren. Eén uitschieter met je mes en het hele dak is niet 

meer om aan te zien. Ik heb met een degelijk uitge-

voerd klusmes, rustig en voorzichtig de kitnaad langs 

beide kanten diep ingesneden. Langs de goot aan de 

buitenkant op gaat dat redelijk makkelijk. Langs het 

dak is het voorzichtig snijden geblazen. Een uitschie-

ter is immers zo gemaakt. Na het snijden is de kitnaad 

als een soort rubber streng uit de goot te trekken. De 

2006, revisie van de dakrand
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aanblik van de dakgoot deed toch even schrikken. Het 

dakframe zag er nog puik uit. Het plaatstalen randje 

dat om het polyester geklemd zit, was toch flink roestig. 

Dat moest eerst behandeld worden.

Opkomende roest in de dakgoot is zonder het verwijde-

ren van de dakplaat natuurlijk lastig te bestrijden. Met 

een draadborstel op de slijptol gaat zowel de lak van het 

dak, als het glanzende uiterlijk van de gootlijst eraan. 

Met een schroevendraaier en pakkingkrabber ben ik de 

roestige rand te lijf gegaan. Daarna kreeg de rand een 

paar lagen Fertan voor de kiezen. Met de kwast. Dat 

middel zet roest om en maakt roestig ijzer zwart. Na 

enkele dagen inwerken en nabehandelen heb ik de goot 

met een water en een borstel flink schoongemaakt. Dit 

klusje heb ik in de winter uitgevoerd. Gelukkig staat 
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mijn Snoek dan enkele maanden stil, waardoor de dak-

rand voldoende tijd had om op te drogen.

Gladstrijken met zeepsop
Om een mooie kitrand te krijgen en het dak niet vol 

te smeren met het zwarte goedje, plakte ik het dak en 

de RVS-gootlijst af met dikke schilderstape. Met was-

benzine maakte ik de goot vetvrij. De kit moet UV-be-

stendig zijn en goed hechten. Ik heb voor Sikaflex 252 

gekozen. Dat is een lijmende kit die lang flexibel blijft. 

Tenminste dat staat op de verpakking. Even navragen 

bij de Technische Commissie leert dat Sikaflex goed te 

boek staat voor dit werk. Met een patroon Sikaflex in 

een goede, stevige kitspuit is zo’n laagje nieuwe zwarte 

afdichting in een mum van tijd gelegd. Ik had een bakje 

met zeepsop in de aanslag om mijn vingers in te dopen 

en vervolgens de rand mooi langs de plakbandrand af 

te strijken. Het naadje boven het wasbordje, aan de bo-

venkant van de knipperlichttrompet heb ik in lijn van 

het dak mee gekit. Kan daar ook geen water meer door-

lopen. Sikaflex droogt langzaam, dus naderhand nog 

‘bijstrijken’ bleek geen probleem.

Vellen en lellen
Om een kliederboel te voorkomen, liet ik het eigenlijk 

best fraai gekitte dak enkele dagen uitharden, voordat 

ik de tape eraf trok. En dat had ik niet moeten doen. 

Met het eraf trekken van de gedroogde tape vervormde 

de strakke rand en ontstond er een soort van vellen- en 

lellenlandschap langs de randen. Jammer. Mijn beoog-

de resultaat was mislukt. Het dak was dicht, maar zag 

er niet uit. Ik heb de grootste oneffenheden eraf gesne-

den, opnieuw afgeplakt en het met nog wat kit het aan-

zien wat kunnen verfraaien. Met het direct verwijderen 

van het plakband bleef de kit veel mooier in vorm. Ik 

zal dat onthouden voor de volgende keer.

Toch weer snijden
De Sikaflex houdt zich goed. Het blijft nog wel een paar 

weken plakkerig. Na amper twee maanden op de weg, 

moest toch het mes weer in de kitnaad. Voor een ritje 

naar zonnig Italië in het voorjaar bleek de kofferruim-

te van de DSuper niet voldoende. Een oud imperiaal 

moest die schaarste opvangen. Het imperiaal stamt nog 

uit de jaren ’70 en zit vastgeklemd op de dakgoot. De 

kit moest daar ter plekke weer wijken.

Wat heb je nodig?

•  klusmes

•  1 patroon Sikaflex 252 technique

• kitspuit, stevig model

• afwasmiddel

• wasbenzine

• dik afplakband

•  mesje, schroevendraaier, draadborstel, roest-

omvormer (afhankelijk van de toestand van 

de dakrand)


