
CombiCamp Aanpassingen 2014

Beste mede forum leden, hierbij een beschrijving van de aanpassingen en aanvullingen die wij op 
onze Country 2014 aangebracht hebben.
Na jaren een Bardani gehad te hebben was deze te klein voor ons met 4 kinderen geworden
en is onze keuze op de CCC gevallen in het voorjaar van 2014. Na aflevering stonden we dan ook te 
trappelen om onze nieuwe aanwinst te proberen. De Paasdagen was de eerste gelegenheid die we 
dan ook volop benutten. Ook beinvloed door de info op het forum hebben we de volgende 
aanpassingen aangebracht aangezien we nogal wat meenemen in de CCC, naast de basis tent met 
luifel ook een gastencabine en een achtercabine.

Keukenlaatjes en werkblad.
Een van de eerste dingen die ik gedaan heb is het monteren van een multiplex plaatje onder de lades 
en de rubber strip verwijderd. De bestaande uitvoering kantelde steeds en nu is het een echte lade 
die gewoon schuift. Om invallend vuil te voorkomen langs de randen van de koelkast en omdat het 
praktisch is heb ik een snijplan van Ikea op maat gezaagd en ingesleufd tegen het verschuiven, wel 
ruimte houden voor de verdamper van de koelkast, die moet wel zijn warmte kwijt. Plank olieen en 
gebruiken maar.

Buizenkokers onderzijde
Twee 125mm buizen die met een RVS beugel gemonteerd is in de bestaande gaten van het chassis, 
hierin de tentstokken voor de achtertent, de luifel en de waslijnstokken. De gastencabine stokken 
zijn gebogen en liggen dus nog onder het bed.



Verlengen afvoer
De afvoer van het wasbakje heb ik tussen de keuken en de tentwagen afgevoerd naar net buiten het 
kuipzeil, een emmer eronder en als je te laat bent met legen is dat niet heel erg. Nadeel is dat het 
wel erg snel went en dat er zelfs aardappelen in afgegoten wordt ( dat doen we voor de zekerheid 
toch maar niet maar het ging probleemloos). Uitvoering is in 25mm pvc die eenvoudig op de 
bestaande slang kan, op het uiteinde van de pvc buis zit ook nog een stukje slang, dat maakt het 
plaatsen van de emmer eenvoudiger. 

Accu en zonnepaneel:
Het batterijendoosje is bij ons ook verdwenen en heeft plaats moeten maken voor een accu, 12 V 
10Ah. Gekoppeld aan en Conrad solar-lader (20euro) en een klein zonnepaneel van 20W ( via 
humytrading.nl voor 47euro) met een speciale stekker is de lader aan het paneel gekoppeld 
aangezien deze poolgevoelig is. Deze zomer maar eens een oplossing voor het plaatsen van het 
paneel bedenken, nu leunt  hij tegen een parasolhouderpin. Het paneel ligt in de disselbak 
onderweg. De verbruikers zijn de waterkraan en een 12V sigaretten aansluiting links boven de 
keuken zodat we onze telefoons en Ereaders kunnen opladen. Tevens brand hier onze LED lamp op 
de nokbuis van de luifel. De accu is met de mindere zomer van 2014 niet leeg geweest.



LED lamp aan buis ( LED strip van Ikea 10euro) met wat magneetjes  en een aluminiumstrip zodat 
montage en opbergen snel gaat in de deksel van de keuken. Ook de schakelaar en het snoer met 
magneetjes gemonteerd. De stekker is een sigarettenplug ( let op de polariteit)

Meer toepassing van Magneten ( supermagnete.nl) zijn onze handoekhaakjes, de scheerspiegel van 
Ikea, handig met contactlenzen, de LED lamp en bedrading en schakelaar hiervan, een 
kaartjeshouder op de deksel van de keuken tevens memobriefjeshouders. Gelijk ook magneten 
besteld voor thuis, op de radiator in de keuken hangen de theedoeken stevig en op het warme 
oppervlak.

Een Ikea stang op magneten met de 
Ikea bakjes erop, steunt wel af op de 
rand van de deksel maar is zeer handig 
voor kleine spullen op het blad.



Kapstok.
Aan de zijkant van de luifel hebben we een kapstok samengesteld, beugeltjes van de bouwmarkt 
van 25 en 15 mm, een roede van hout rond 15mm uit de bouwmarkt en wat rvs haakjes van Ikea om 
de jassen op te hangen. 

Aangezien we voor de langere vakantie in Frankrijk zijn hebben we een passende Franse gasfles 
gezocht en gevonden die in de disselbak pasten. Dit na een zoektocht van een net niet passen de 
Nederlandse fles en we zonder gas geen koeling hebben. Jawel wij kamperen zonder de 230V 
aansluiting in Frankrijk. In NL. gebruiken we de 230V alleen maar voor een kacheltje als dat nodig 
is. Koffie komt net als warme melk voor de Capuchinno ook van het fornuis.

De plankjes onder de keukenstelvoeten heb ik van twee stukken bamboe gemaakt, was een 
afvalstuk dat ik  ronde hoeken heb gegeven aangezien het op het kuipzeil komt te liggen. Diverse 
andere plankjes heb ik van restjes betonplex gemaakt en sla ik op in de disselbak.

Aangezien we nogal wat kampeerspullen hebben met z'n 6-en is de CC ook geladen met een dekzeil 
waaronder de extra tafel, de slaapzakken en matjes liggen ( zo gevouwen dat het waterdicht is, ik 
zag ook op dit forum een mooie opmaat gemaakte hoes voorbij komen). Daarboven hebben we dan 
met verbreede dakdragers op het frame een dakkoffer liggen. Dit alles wel zo in ballans dat de 
kogeldruk niet extreem wordt. Voordeel is wel dat in de auto zo min mogelijk spullen liggen. De 
keuken wordt dan op de tussen-stops zeker gebruikt door ons.


