
Luifellijst monteren
Zo doet de vakman dat…
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De meeste etuiluifels hangen in de voortentrail. Een enkeling schroeft voor die luifel 
een extra rail hoog tegen de zijwand van zijn caravan. Maar er is nóg een manier 
waarbij de luifel permanent blijft hangen, terwijl er toch een mogelijkheid is om een 
voortent aan de caravan te kunnen bouwen: de extra rail bovenop de bestaande 
monteren. Zo doet de vakman dat. 

Je hoeft geen doorgewinterde doe-het-zelver te zijn om dit karwei te 
kunnen klaren. Met twee rechterhanden, een stevige A-frame ladder, een boormachine, 
een stel rvs-schroeven en wat kit kom je al een heel eind. Maar aangezien dit klusje zich 
op een lekkagegevoelige plek afspeelt, kozen wij voor de vakman. Zo lopen we geen 
risico de waterdichtheidsgarantie op de caravan te verspelen. 
De lijst die we laten aanbrengen, staat te boek als een tochtstrooklijst. Hij is dus eigen-
lijk ontworpen om laag op de zijkant van de caravan te worden gezet. Er zijn verschil-
lende uitvoeringen en die kosten doorgaans tussen de vier en de zes tientjes per lengte 
(= 6 m). Wij kiezen voor een vrij vlak type, omdat dit goed aansluit op de bestaande 
rail. De gekozen lengte hangt in de eerste plaats af van de lengte van de luifel. Verder is 
bepalend hoe recht de daklijn van de caravan is. Is die – zoals bij onze Fendt Saphir 490  
– een aardig stuk langer dan de luifel zelf, dan heb je door naar voren of naar achteren 
schuiven straks de mogelijkheid hem precies boven de gewenste plek te dirigeren. •

sjoerd Kuipers is een van de monteurs 
die bij van vliet Wateringen werk-
zaam zijn

Om de standaardrail vrij te maken voor de voortent ‘kieper’ je de etuiluifel gewoon tijdelijk op het dak

KCK-handleiding voor specialistische klussen
zo doe je dat…door de vakman
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Stap 3

Stap 1

Stap 2

Stap 4

Zelf doen kan ook.
Denk dan wel

aan de garantie! 

Stap 1 
Als de rail op de juiste maat is afgezaagd, 
boor je er om de 25 cm een gaatje in van  
5 mm. Let erop dat die niet precies boven 
de schroefkopjes van de bestaande rail uit-
komen! Vervolgens de boorgaatjes soeve-
reinen, dat wil zeggen even voorboren met 
een grotere boor waardoor de kopjes van 
de schroeven straks mooi verzonken in de 
lijst liggen

Stap 2 
Als de rail in de onderzijde goed ontvet is, 
brengt Sjoerd er kit op aan. Dat kan met de 
kitspuit of zoals hier met speciale bandkit

Stap 3 
Kit hecht optimaal als ook de bestaande 
rail zorgvuldig is ontvet 

Stap 4 
Als de luifelrail op zijn plek ligt, is het tijd 
om de voor de schroeven bestemde gaatjes 
door de onderliggende rail heen te boren
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Luifellijst monteren

Dubbele lij� :
voor voortent

en luifel

Archief
Deze klussen publiceerden we eerder: 
• 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

Stap 5 
En omdat ze aan de buitenlucht zijn bloot-
gesteld, gebruikt Sjoerd natuurlijk rvs-
schroeven

Stap 6 
De pees, die het middelste deel van de rail 
met daarin de schroeven afdekt, krijg je 
eenvoudig op zijn plek als je hem eerst door 
een spuitmondje van een kittube leidt 

Stap 7 
Een vijl haalt de scherpe kantjes er nog 
even af, zodat de luifel straks soepeltjes de 
rail inglijdt

Stap 8 
Om de Herzog-luifel op zijn plek in de rail te 
houden, is hij voorzien van twee van dit 
soort klemmetjes

Stap 5

Stap 7

Stap 6

Stap 8

          Kijk ook op www.kck.eu
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