
Antenne vervangen: 

 

In het linker achterpaneel bevinden zich een soort van plastic popnagels. In het midden van deze 

bevestiging nageltjes bevinden zich pennetjes, deze moeten doorgedrukt worden. Het pennetje valt 

dan achter het paneel. Verwijder de plastic popnageltjes uit het paneel en leg ze netjes weg. Als het 

paneel niet weggenomen kan worden omdat de gasveer in de weg zit dan deze eerst demonteren. De 

moer aan de achterzijde van de gasveerhouder verwijderen, de gasveer uit de houder nemen. De 

andere zijde van de gasveer losnemen v/d achterklep of de gasveer wegkantelen. Bijv. tegen de 

achterruit aanplakken of de gasveer (met een doek eronder) in de sponning van de achterklep zetten. 

Nu het paneel uitgenomen is, de pennetjes van de plastic bevestiging opzoeken en opbergen bij de 

plastic popnagels. Maak het paneel en de ruimte achter het paneel schoon. Je bent er niet zo vaak dus 

pak het mee. 

Aan de buitenzijde van de auto de moer losdraaien van de antenne (evt. plakband aan je gereedschap 

of aan de moer plakken om schade aan het chroom te voorkomen). Alle delen 1 voor 1 afnemen en in 

de juiste volgorde wegleggen. Aan de binnenzijde van de auto de (vleugel)moer verwijderen. ( De 

moer en bevestigingsbeugel maken massa voor de antenne). Aan de onderkant van de antenne zit een 

afwateringsslang, neem deze los. Maak de afwateringsslang schoon en controleer of de slang niet 

verstopt is. Aan het andere uiteinde van deze afwateringsslang zit een doorvoer rubber welke in de bak 

van de carrosserie behoord te zitten. Controleer of dit rubber nog goed is (scheuren). 

Er lopen drie draden naar de antenne. De twee dunne zijn voor het omhoog en omlaag gaan, de dikke 

is voor het signaal naar de radio. (Mocht de stekker aan de draden niet op 1 manier passen, merk ze 

dan van voor het loskoppelen).  Controleer of het contact uit is en neem dan de draden los van de 

antenne. Neem de antenne uit de auto. Plaats de nieuwe antenne in omgekeerde volgorde. 

 

 
 

TIP: Monteer de antenne in de juiste hoek. Zodat de antenne bij (volledig) uitschuiven niet de 

openstaande achterklep raakt. Wellicht moet de bevestigingsstrip/beugel van de antenne wat verdraaid 

worden voor een goed eindresultaat. 

 

TIP: Controleer de maat van je oude antenne met je nieuwe, niet elke universele elektrische antenne 

schijnt te passen. 

 

TIP: Mochten er plastic pennetjes zoek geraakt zijn dan kan men ook een autogeen lasdraad van 3mm 

op maat geknipt toepassen en met zwarte stift de kopse kant kleuren. 

 



BESPAARTIP: Men kan de antenne ook repareren indien de mast is afgebroken en het motortje nog 

functioneert.  

 

 
 

Antenne mast vervangen: 

 

Vanaf 1973 waren er originele masten leverbaar via de dealer. Voordat je de antenne gaat 

demonteren, moet je eerst controleren of de mast wel volledig naar buiten staat uitgeschoven. Meestal 

breekt een antenne in uitgeschoven toestand af maar als je het niet zeker weet. Zet dan het contact 

slot op accessoire stand en bedien de schakelaar voor de antenne met "up". Als de antenne volledig is 

uitgeschoven zal u een paar keer achter elkaar een klakkend geluid horen. Zet het contacslot af en 

demonteer de antenne. (Zie voor het uitnemen v/d antenne het hierboven vermelde antenne 

vervangen). Mocht je de antenne al gedemonteerd hebben. Bevestig dan de dunne draden en maak 

een massadraad welke contact maakt met een massapunt van de auto en van de antenne. Zet het 

contactslot weer op ACC stand en bedien de schakelaar naar boven. 

Leg de antenne op een schone werkplek en verwijder de schroef aan de bovenkant. In het midden van 

het ronde gedeelte zit een moer, verwijder deze en neem het deksel af. Let goed op hoe dit deksel 

bevestigd zit voor de montage later. Kijk hoe de oude as bevestigd zit en let op hoe je deze 

demonteert, verwijder de as en mast. Plaats de nieuwe uit het reparatieset. (Mast moet volledig 

uitgeschoven blijven). Plaats alle delen in omgekeerde volgorde. Leg de antenne in de kofferruimte, 

sluit de dunne draden aan en de eerder genoemde (zelfgemaakte) massadraad. Zet het contactslot 

weer op ACC stand en bedien de antenne schakelaar door op "down" te drukken, de mast zou volledig 

moeten inschuiven. Monteer de antenne weer op zijn plaats en let op de juiste montagehoek. 

 


