
Handleiding voor het ombouwen van de dashboardverlichting naar LEDs 

Het is niet dat ik de bestaande dashboard verlichting van een K verkeerd vind, maar ik vond de kleur 

groen nou niet bepaald passen bij mijn metallic grijze K1100RS uit 1994. Niet dat je de lakkleur in het 

donker ziet, maar goed.  

Je kunt meerdere redenen hebben om je verlichting te verbouwen. Kleur, duurzaamheid en beter 

zicht kan, maar ook lager stroomverbruik is een argument. LEDs geven ook geen warmte dus ik 

vermoed dat het ook beter is tegen de welbekende condensvorming in de klok.  

Voor mij is het in ieder geval weer een goed excuus om aan mijn K te prutsen en het ziet gewoon 

ongelooflijk cool uit.  

Tenminste, dat vind ik dan ;-) 

Naast je motor voorzien van Xenon verlichting kan je dus ook overwegen om alle dashboard lampjes 

om te bouwen naar LED. Graag bied ik jullie een stap voor stap handleiding. Het is echt geen rocket 

sience, en je hebt er geen bijzondere gereedschappen voor nodig. Iemand met een gezond inzicht in 

materialen en een geringe sleutelvaardigheid moet het probleemloos kunnen. Wel moet je 

voorzichtig te werk gaan want je haalt wel het combi instrument open. 

Benodigdheden: 

- Inbussleutel 4 mm. (RS model) 

- Kruiskopschroevendraaier 

- Minimaal 5 LEDs, de mijne zijn van het type Barthelme 70113024 LED-lamp W2,1x9,5d Wit 

12 V/DC, 12 V/AC 2.9 lm (besteld bij conrad, +/- 5 Euro p/st.) 

- Zuurvrije vaseline 

- Zachte doek 

Je kunt overwegen om gelijk ook de signaal verlichting in de klok naar LED om te bouwen maar ik doe 

dat niet. Ten eerste omdat deze lampjes maar nauwelijks gebruikt worden. Daarnaast heb je bij 

sommige LEDs te maken met de polariteit. De Polariteit houdt in dat de plus en min aansluiting van 

een elektrische verbruiker vast staat. Gloeilampen hebben formeel geen polariteit maar LEDs zijn 

namelijk tegelijkertijd ook diodes (Light Emitting Diode). Dat houdt in dat de stroomrichting in de LED 

maar één bepaalde richting op kan. In dat geval kan jouw accu controle lampje dan niet meer goed 

functioneren. Omdat deze stroomsterkte in beide richtingen moet kunnen toelaten. De LEDs die ik 

gebruik kunnen van beide kanten stroom hebben. Ik heb dit van tevoren met een losse 12 Volt 

voeding namelijk getest: 



 

Een normaal 3 watt dasboard lampje 

 

De LED! 

  



Tijd om te beginnen: 

 

Stap 1 (RS model) 

Verwijder de metalen achterplaat van de klok met de inbussleutel. 

Stap 2 

Leg de klok met de instrumentzijde op de zachte doek, en verwijder de negen schroeven uit de rand 

van de klok met de schroevendraaier: 

 

Gebruik alleen de afgebeelde accutol als je een ervaren sleutelaar bent! 

 

Stap 3 

Verwijder de kunststof achteplaat, gebruik eventueel je nagels om hem los te wrikken. Gebruik geen 

schroevendraaier of ander scherp voorwerp. Je wilt namelijk de rubberen pakking en verbinding niet 

beschadigen. Het doel is de klok waterdicht te houden. De pakking is meestal gewoon te 

hergebruiken: 

 

  



Stap 4  

Je kijkt nu tegen het binnenwerk van de klok en je zoekt de locaties van de vijf dashboard lampjes: 

 

 

  



Stap 5 

Verwijder de lampjes door ze voorzichtig in zijdelinkse richting los te wrikken. Wees niet bang, de 

kwetsbaar uitziende flexibele printplaat kan best wat hebben: 

 

Zijdelinkse richting 

Voor het verwijderen van het rechter boven lampje moet je eerst de ‘plus’ van het rechter knipper 

licht lampje losmaken. Hij zit vast met een los koperen klemmetje. 

  



Stap 6 

Trek de oude gloeidraad lampjes uit hun fittingen en monteer de nieuwe LED lampjes. LET OP EEN 

EVENTUEELE POLARITEIT VAN JOUW LEDs. (zie inleiding): 

 

Boven de gloeilamp onder de LED. 

 

Stap 7 

Plaats de LEDs met hun fittingen terug in de klok. Dit doe je door ze eerst schuin aan één kant in de 

klok te plaatsen en vervolgens de andere kant erin te ‘klikken’. 

 



Stap 8 

Plaats de ‘plus’ het knipperlichtlampje terug en ‘vouw’ de flexibele printplaat weer voorzichtig 

spanningsvrij op zijn plek. 

Voor het extern testen ga naar stap 11 

Stap 9 

Smeer de rubberen pakking in met de zuurvrije vaseline die op jouw nachtkastje staat. Gebruik in 

geen geval lagervet of motorolie o.i.d. De vaseline helpt bij het monteren, en dicht de klok beter af: 

 

 

Stap 10 

Plaats de pakking op de kunststof achter plaat terug, en schroef de klok voorzichtig weer dicht. Doe 

dit kruislinks voor een goede afdichting! 

  



Stap 11 extern testen (Optioneel) 

Als je een losse accu en aansluitmateriaal hebt kun je de verlichting testen. Zoek de juiste 

aansluitingen door de banen op de flexibele printplaat te volgen en maak een pin 

bezettingsoverzicht: 

 

 

Sluit de voeding aan: 

 

 



  



En dan nu, het resultaat: 

Before: 

 

After: 

 

 

Bijzonder fraai als je het mij vraagt. Het enige wat ik me wel af vraag is of de LEDs niet te fel zijn in de 

duistere Nederlandse polders. Maar goed, je bent van de straat ;-) 
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