
ZO DOE JE DAT…

Stap 1

KCK-handleiding voor specialistische klussen

Zo doet de vakman dat... 
Luifel plaatsen

TEKST WIM DE ROOS FOTO’S ROB HONSELAAR M.M.V. MARSMAN CARAVANS & RECREATIE TE MIJDRECHT; DOMETIC  

Een voortent plaatsen is voor een caravanner die toert elke keer een hele klus. Nee, 
dan liever een luifel. En omdat Dometic er sinds enige tijd één levert waarbij zelfs 
geen pootjes of scheerlijnen in de weg staan, kiezen wij voor die uitvoering. Een 
Dometic Premium Awning type DA20E; hij rolt elektrisch in en uit, en trekt bij te 
veel wind automatisch in.

Op de beurs lopen we er maar 
weer eens onderdoor. De nieuwste lui-
fel van Dometic heeft geen steunen en 
er zijn geen scheerlijnen nodig. Heel 
gemakkelijk en ideaal voor een redactie-
caravan tijdens beurzen. Tsja, maar op 
een binnenbeurs waait het niet. 
Dometic toont daarom een fi lmpje 
(www.my-caravanning.nl ), waarin bij 
een windsnelheid van 100 km per uur, 
meer dan 100 liter water per minuut over 
die luifel wordt gepletterd. Dat geeft ons 
voldoende vertrouwen om tot aanschaf 
over te gaan. 
Onze Dethleff s-redactiecaravan is overi-
gens van een erg lastig type om een pas-
sende luifel te vinden. Bij deze indeling 

begint de ronding van het dak al boven 
de deur. Maar daarvoor heeft Dometic 
een speciale oplossing. In overleg met 
dealer Marsman kiezen we daarom toch 
een luifel met een lengte van 4,7 meter, 
die net iets voor de dakronding uitsteekt 
en zo de toegangsdeur voldoende over-
kapt. Onze bijna vijf meter lengte kost 
exclusief btw € 1.554 (inmiddels € 1.880 
inclusief 21% btw). De montagetijd is 
sterk a� ankelijk van de caravan- of cam-
perindeling. In de redactiecaravan komen 
de wandschroeven redelijk goed terecht, 
maar soms moeten badkamerspiegels, 
meubeldelen of elektriciteit fl ink worden 
aangepast voor een luifel met wandmon-
tage. Een mooie klus voor de vakman … •

d� r de vakman

Bert Kuipers (53) is in deze afl evering 
onze vakman. Na 10 jaar als chef 
metaalwerkplaats is hij inmiddels 
20 jaar tussen caravans actief. De 
laatste 10 jaar als chef werkplaats bij 
Marsman Caravans.

Archief
Deze klussen publiceerden we 
eerder in de KCK: 
• KCK 9/2012  - Onderhoudsbeurt caravan
• KCK 7/2012  - Watersysteem renoveren
• KCK 2/2012  - Een zonnepaneel monteren
• KCK11/2011 - Reparatie deuk in tafelblad
• KCK9/2011   - Voortentreparatie
• KCK6/2011   - Van dakluik naar dakvenster
• KCK2/2011   -  Antennemast met schotel 

plaatsen
• KCK10/2010 - Verende vloer repareren
• KCK4/2010   -  Wandreparatie met  Profi le 

Repair
• KCK7/2009   - Mover monteren

          Kijk ook op www.kck.eu

Stap 1
De redactiecaravan 
staat in de werkplaats 
bij Marsman. Monteren 
is een klusje voor twee 
man. Passen, meten en 
a� ekenen even voor drie
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Stap 2
Er wordt een lijst gebruikt waarin de luifel 
na montage aan de wand wordt ‘opgehan-
gen’. Dometic biedt voor verschillende 
caravans en campers diverse profielen

Stap 3
Onze unieke Dethleffs krijgt een Hymer-
lijst. Met aangepaste uiteinden valt die 
mooi over de tentrail. Fluitje van een cent 
voor werkplaatschef Bert

Stap 4
Bert klopt en klopt en klopt om te bepalen 
waar de schroeven straks in hout in de 
wand zullen houden

Stap 5
Waar geen hout in de wanden zit, moeten 
vulbussen voorkomen dat het isolatiema-
teriaal door de bouten wordt samengeperst

Stap 6
Grote gaten boren voor de slotbouten en 
vulbussen

Stap 7
De wanddikte is bepalend voor de lengte 
van de vulbussen. Door die bussen 0,2 mm 
korter te houden ‘klemmen’ de slotbouten, 
maar ‘knijpen’ ze de isolatie niet plat

Stap 8
Voor lijmen en kitten natuurlijk altijd eerst 
goed ontvetten. Waar de lijst op de wand 
wordt geplakt, is de KCK-sticker gestript en 
komt de oorspronkelijke kleur terug

Stap 9
In de gootjes van de 4,7 meter lange lijst 
verdwijnen enkele tubes lijmende kit

Stap 10
Met de slotbouten er al door, hang je zo’n 
enorme lijst in één beweging exact op de 
juiste plaats tegen de wand. En kaarsrecht!
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Stap 11
Van binnenuit verdwijnen de vulbussen om 
de slotbouten in de gaten in de wand. 
Daarna kan de sluitplaat er achteraan

Stap 12
Een paar ringen en borgmoeren is het 
enige zichtbare in de bovenkastjes. Plaat in 
zicht? Dan komt er een sierkapje overheen.

Stap 13
Waar mogelijk kunnen gewone schroeven 
de montagelijst ondersteunen. Bij onze 
caravan zijn dat een tiental schroeven 
langs de gehele dakrand en voortentlijst

Stap 14
Met vereende krachten hangen de mon-
teurs de complete luifel aan de net gemon-
teerde lijst

Stap 15
Een paar boutjes onderin zorgen voor een 
extra verbinding van de aan drie regels 
hangende luifelbak

Stap 16
Om de elektriciteit aan te sluiten voert Bert 
de stroomdraad in een lus naar binnen. Zo 
loopt water er af en niet er in. Desondanks 
goed waterdicht kitten natuurlijk

Stap 17
Het laatste afdekkapje gaat er voor

Stap 18
In het allerergste noodweer, als de luifel 
niet zou zijn ingetrokken, kunnen deze 
scharnieren afbreken om schade aan cara-
van- of camperwanden te voorkomen.

Stap 19
Ruim voor het te laat is, zorgt de bewe-
gingscensor in de luifel ervoor dat het doek 
automatisch wordt opgerold
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