
Op de Kampeer- en caravanbeurs 2011 hebben wij een nieuwe CCV 

aangeschaft. We hadden heel bewust de keuze gemaakt om deze 

zonder keuken aan te schaffen omdat we die eigenlijk niet als 

zodanig gebruiken (is meer een dure opbergkast). Echter hoe langer 

we nadachten over het niet hebben van een keuken, hoe meer we 

hem gingen missen (en bij een CC hoef je hem natuurlijk niet te 

sjouwen wat bij onze vorige vouwwagen wel moest). Aangezien ik 

niet zo'n fan ben van vouwkastjes, kwam al snel het probleem naar 

voren waar we alles moesten laten (borden, glazen, bestek e.d.). Je 

kunt slechts telkens als je een bord of glas moet hebben heel je 

matras de lucht in hijsen.

Ik had al van alles bedacht; bijvoorbeeld de 

luifel/voortent aan de andere kant plaatsen en een 

keuken op de dissel als bij HK. Echter toen ik op weer 

eens op marktplaats aan het zoeken was kwam ik 

toevallig een oude CC-keuken tegen van een 

medeforumlid hier. Op het vervangen van wat 

popnagels na zou het volgens hem een prima keuken 

zijn. Vijftien minuten nadat ik de advertentie had 

gezien was de koop gesloten.

De zaterdag daarop direct de keuken opgehaald en zonder verder te kijken ingeladen. De prijs was zo laag dat ik allang blij 

was dat de beugels in goede staat waren, de rest geloofde ik wel. De keuken op mijn werk in de hal gezet en tot de 

conclusie gekomen dat er nogal wat aan mankeerde. De uitdraaisteunen waren afgebroken, er zat een scheur in de 

onderste (zwarte) bak die ook ernstig verroest was, de scharnieren van de klep waren kwijt en op een hobby-bob manier 

opnieuw gemaakt, uitzetscharen van de deksel ontbraken, slot van de deksel kapot, 2 van de 3 gasbranders kapot……..



Omdat we een spoelbak niet gebruiken heb ik die 

niet meer in de nieuwe keuken voorzien. Voor het 

koken had ik mijn oog laten vallen op een 

inductiekookplaatje; de rest gaat met de Cobb zodat 

we geen gasfles(sen) meer mee hoeven te sjouwen.

Maar het maakte me allemaal niets uit; de basis is er en de rest is noeste arbeid. Ik heb de uitdraaisteunen en de scheur in 

de onderste bak laten lassen en de onderbak is opnieuw zwart gecoat. En het andere plaatwerk is in gebeitst traanplaat 

gezet. De achterste plaat is niet vervangen en is alleen goed schoongemaakt. Deze is wat lastig na te maken en je ziet er 

toch niets meer van. Het verzetten van de lampen is een peulenschilletje; De lampen zijn met een stekkerverbinding 

gemonteerd en de draad zit opgerold onder de wagen, dus is lang genoeg. De uitdraaisteunen heb ik overigens niet meer 

gemonteerd, ik mis ze verder niet en dragen alleen maar bij aan het (hoge) gewicht aan de achterzijde

Na heel wat sessies was de keuken eindelijk klaar voor de eerste grote vakantie. Echter bleef mij tijdens die vakantie die 

koelbox in de keuken nog wel storen. 



 Inmiddels is ook dat klusje geklaard en is ook het 

aflegschap vervangen. Onder het  schap zit RGB 

ledverlichting die ook nog behoorlijk wat licht geeft 

en is de CC klaar voor de volgende vakantie.

Uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken en de Electrolux koelbox ontmanteld en zelf een nieuwe gemaakt met de 

techniek daarvan en als omhulsel 30mm EPS200 (hoge kwaliteit piepschuim) met een kunststof afwerking daarop. Het grote 

voordeel is dat er nu 2-liter flessen ruim in passen.


