Ter leering ende vermaeck
Diverse aanpassingen aan een Combi Camp Valley uit 2010.
Geïnspireerd door deze site met tal van individuele aanpassingen en verbeteringen, hebben wij ook
het nodige aan onze vouwwagen gewijzigd.
Deels 1 op 1 overgenomen, deels (verder) aangepast naar onze eigen smaak, deels geheel nieuw.
Slaapcabine:
2 x dubbele wandcontactdozen aangebracht. Vanuit de lasdoos een los snoer met stekker
gemonteerd. Na het openklappen van de vouwwagen wordt de stekker via een bestaande doorvoer
in het keukenblok naar een stekkerblok onder de keukenlaatjes geleid. Voor het inklappen wordt de
stekker uiteraard weer in de slaapcabine gelegd. Geen kans op lekkages want er wordt geen gat in de
slaapcabine geboord. Zie onderstaande foto’s.

Keuken:
De standaard waterkraan is vervangen door een iets luxere variant die bovendien regelbaar is. Het
merk is Reich en bij Obelink te koop voor rond de 20 Euro. De kraan is eigenlijk iets te breed en
daarom is er een afstandsbusje geplaatst om de kraan iets hoger op te plaatsen. Je kunt hiervoor een
PE-buis gebruiken van rond 32 mm. Zie de foto’s.

De batterijvoeding voor de kraan is vervangen door een 12V-voeding. Dit is gedaan d.m.v. een 12Vstekker. Op deze manier kan het “12V-stopcontact” ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld een
luchtpomp om matrassen op te blazen. In de normale situatie is de pomp van de kraan hier dus op
ingeplugd.

Op de 12V-voeding is ook een LED-balkje op aangesloten. De lamp is m.b.v. magneetjes onder het
uitklapbare plankje bevestigd. De LED-lamp heeft een infrarood-sensor; zodra je met de hand achter
de lamp beweegt gaat deze aan. Geen schakelaar, erg handig systeem. Deze lamp is ook bij Obelink
aangeschaft voor ongeveer 25 Euro. Het snoer is m.b.v. gootjes met afdekkapje netjes langs de
kanten weggewerkt.

De afvoer van de gootsteen is verlegd naar de andere kant van de vouwwagen. Op de site staan een
aantal voorbeelden waarbij gebruik is gemaakt van harde pvc-buis en koppelingen. Wij hebben
gekozen voor flexible pvc-slang. Dit is dezelfde slang die af fabriek gemonteerd is. De slang is
ongeveer 2,5 meter lang en is m.b.v. tie wraps aan het chassis vastgemaakt. Het werkt erg snel en de
slang is minder kwetsbaar voor breuk dan de harde pvc-buis.

De jerrycan met vers water staat bij ons onder het keukentje. Daartoe is een doorvoer gemaakt in de
bodem. De doorvoer is gemaakt van een pvc eindstuk met schroefdeksel. Het deksel zit aan de
binnenkant en wordt op plaats van bestemming losgedraaid. Door het gat wordt de slang met pomp
gestoken en vervolgens in de watertank gehangen. Dit levert een ruim keukenkastje op.

Wij maakten nog gebruik van een campingaz-fles (type 904). Deze hebben we ingeruild voor een
2,5kg propaanfles die we elk jaar voor de vakantie kunnen laten bijvullen. Je betaalt dan alleen het
gas wat er bij in kan. Deze fles past keurig in het bestaande keukenkastje.

In de keuken een dubbele wandcontactdoos gemaakt met magneetjes aan de achterzijde. Deze
wordt tegen de achterwand “geplakt”.

Het aanzicht van de keuken hebben we aangepast door op de bestaande mandjes mooie houten
frontjes te schroeven. De frontjes zijn gemaakt van douglas-hout en voorzien van een handgreepje.
Totale kosten ongeveer 30 Euro. Voor het open kastje is een deurtje gemaakt. Al met al een relatief
makkelijke klus waarbij niet complete lades met bijbehorende constructies moeten worden
gemaakt/aangeschaft.

Extern:
Voor de uitdraaipootjes hebben we kunststof bigfoots gekocht. Deze nemen we los mee; ze zijn dus
niet aan de pootjes bevestigd.

M.b.v. afgedankte partytent-stokken hebben we het beroemde waslijntje gemaakt. De stokken
schuiven in de cabine-buizen aan de achterkant. Het waslijndraad hebben we als volgt gemonteerd.
Boor gaten die iets groter zijn dan de diameter van het draad. Steek het draad door het gat en voer
zoveel draad in dat het aan één van de uiteinden uit de buis steekt. Leg er dan een knoop in en trek
het draad terug. Hetzelfde aan de andere kant, even goed aftekenen waar de knoop moet komen
zodat de lijntjes mooi strak tussen de buizen zitten.

Via Marktplaats hebben we een beschadigde disselbak gekocht. Deze was tijdens het rijden open
gewaaid en deels afgebroken bij de scharnieren. Dit kon m.b.v. glasvezelmatjes en polyester prima
gerepareerd worden. De onderste 5 a 10 cm van de disselbak is zwart gespoten zodat deze mooi
aansluit op de zwarte onderzijde van de vouwwagen zelf. Het oog wil ook wat…

Tot slot een dekzeil van 2 bij 3 meter. Deze is voorzien van stalen ringen en een spankoord. Onderaan
de vouwwagen zijn zwarte schoteltjes gemonteerd zodat het zeil superstrak over de bagage
gespannen kan worden.

Wij hopen andere CC-eigenaars met deze bijdrage ook weer geïnspireerd te hebben!
Hartelijke groeten,
Arnaud en Lionne

