
zo doe je dat…
KCK-handleiding voor eenvoudige klussen

Lichtgewicht steunblokken
In 13 stappen …

TEKST WIM DE ROOS FOTOGRAFIE SIEBOLD FREEKE 

M.M.V. COR ROBBERECHT, VAN VLIET CARAVANSTALLING, 

WATERINGEN

In de bergen is nauwelijks een horizon-
tale stelplaats voor je caravan te vin-
den. Er moet een wiel ver omhoog of de 
voor- of achterzijde staat decimeters 
verder dan normaal van de grond. Er 
zijn stapels hout of stenen nodig! 
Nee hoor, zo doe je dat ...

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Vaste KCK-klusmedewer-
ker Cor Robberecht ontdekte tijdens 
de laatste KCK-winterkampeerweek, 
dat horizontaalstellen in de bergen niet 
altijd eenvoudig is. Twee dikke balken 
onder het rechterwiel, een goederenpal-
let onder het opstapje en stapels stenen 
onder twee nu eigenlijk tekortschietende 
caravansteunpoten waren er nodig. Dus 
ging hij experimenteren met een oude 
KCK-klustip. De uitkomst: een hele serie 
zeer lichte, dikke blokken, opgestapeld 
onder de steunen van de caravan. 
De materialen komen van de bouw-
markt, uit afvalcontainers op bouwter-
reinen en uit de oudijzerbak van een 
metaalhandelaar. Dunner materiaal 
kun je opdikken door het op elkaar 
te plakken. Ons één millimeter dikke 
traanplaataluminium kan, eenmaal met 
styrofoam samengesteld, een puntbe-
lasting van zo’n 50 kg verdragen; Trespa 
en triplex nog veel meer. Met gebruik-
making van zogenoemde ‘Bigfoots’ of 
een extra plankje bieden de ook nog 
waterbestendige blokken dus meer dan 
voldoende draagkracht voor caravansteu-
nen. Zien? Bij de redactiecaravan op de 
ANWB-kampeerdagen 20 en 21 april. 

Materiaal
Styrofoamplaat 
(hardschuim isolatiemateriaal)
Plaatmateriaal 
(aluminium, triplex, Trespa)
Montagekit

Gereedschap
Meet- en tekenmateriaal
Decoupeerzaag
Bandschuurmachine
Lijmkam
Boor
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Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8

Stap 10

Stap 11

Stap 9

Stap 12

Stap 13

KCK-tip
Een caravan moet met name water-
pas staan voor een goede werking en 
lange levensduur van de koelkast 
(zie gebruiksaanwijzing). 

Stap 9  Cor doet hetzelfde met de boven-
kant, maar lijmt daar nog lichter triplex 
op. Triplex natuurlijk wel waterbestendig 
afwerken met beits, verf of lak.

Stap 10  Uit de platen zaag je vervolgens 
elke gewenste maat of vorm.
 
Stap 11  Cor gaat hier voor rechthoekige 
blokken, maar zaagt later ook lichtgewicht 
kruizen en rondjes uit voor een spelletje 
Boter, Kaas en Eieren.

Stap 12  Met de bandschuurmachine 
haalt Cor de scherpe zaagkantjes en -rand-
jes weg.

Stap 13  Deze acht blokken styrofoam 
met Trespa-beplating passen qua vorm 
weer precies in de hoek van onze disselkast. 

Stap 1  Voor het basismateriaal styro-
foam schuimen we afvalcontainers op 
een bouwplaats af. De onderste plaat is 
gekocht bij de bouwmarkt. 

Stap 2  We gebruiken montagekit. Board-
Fix is speciale lijm voor tegels op cement. 
Montage (€ 2,28) levert bij ons alleen een 
chemische reactie op. Beide bieden ook te 
weinig kleefkracht.

Stap 3  Pattex (€ 9,15) lijmt al onze ma-
terialen. Let op dat de gebruikte kleefstof 
met name polystyreen kan lijmen.

Stap 4  Ruwe materialen goed stofvrij 
maken. 

Stap 5  Gladde, harde materialen voor 
verlijming goed ontvetten.

Stap 6  Ruim montagekit aanbrengen.

Stap 7  Met een lijmkam over het gehele 
oppervlak verdelen. Randen goed van mon-
tagekit voorzien.

Stap 8  De harde, watervaste deklaag 
aanbrengen, hier aluminium traanplaat, en 
goed aandrukken. 
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Alle ins & outs
MATERIAAL

Chinees tentdoek moet aan 
EU-regels voldoen 

TEKST RUUD WENTING

Uit een recent onderzoek van Greenpeace blijkt dat waterdichte outdoorkleding uit 
China chemicaliën bevat die in Europa verboden zijn. Bij de productie van tentdoek 
worden ook chemicaliën gebruikt. Hoe zit dat in China en Europa met die vervuiling? 

Europese producen-
ten van tentdoek moeten aan allerlei 
wettelijke richtlijnen voldoen. Zo is het 
gebruik van onder meer kleurstoffen, 
impregneermiddelen en coatings om 
het doek vuilafstotend en waterdicht te 
maken, aan strenge eisen gebonden. 

Het rapport van Greenpeace (Chemistry 
for any weather, Greenpeace Duitsland 
2012) is voor de Kampeer en Caravan 
Kampioen de aanleiding geweest om 
te onderzoeken hoe dat zit met de pro-
ductie van tenten en tentdoek uit met 
name China. Immers, door goedkopere 
productie en grondstoffen fabriceren 
veel grote Europese tentmerken in het 
Verre Oosten. Het rapport meldt dat bij 
de productie van buitensportkleding van 
grote, bekende merken PFC’s (polyfluo-
ridecarbon) worden gebruikt. Hiermee 
wordt stof waterafstotend gemaakt. 
Maar bij de productie komt zwaar 
vervuild water vrij en dat wordt vaak 
geloosd op het Chinese oppervlaktewa-
ter, omdat waterzuiveringsinstallaties in 
fabrieken en strenge milieuwetgeving in 
veel delen van China ontbreken. Onaf-
breekbare PFC’s en andere verwante 
chemicaliën vervuilen wereldwijd de 
voedselketen door hun aanwezigheid in 
oppervlaktewater en voedsel. 
Uiteindelijk kan de stof ook in het men-
selijk lichaam terecht komen door drink-
water en moedermelk.

PEntaChloorfEnol

Om tentdoek bestand te maken tegen 
allerlei weersinvloeden zijn ook chemi-
sche middelen nodig. In Europa gelden 
voor het gebruik daarvan strenge regels 
die zijn opgesteld door Reach, een Euro-
pese commissie voor regulering en wet-
geving met betrekking tot het gebruik 
van chemische middelen in de industrie. 
Producenten van tentdoek in Nederland, 
Duitsland en andere Europese landen 
moeten voldoen aan de strenge eisen die 
door Brussel zijn opgesteld. 

Sinds 1997 is het op grond van het 
Warenwetbesluit Pentachloorfenol niet 
toegestaan materialen of goederen te 
importeren en aan consumenten te 
verkopen als deze pentachloorfenol 
(PCP) bevatten. Hoewel dit middel 
tegen schimmelvorming qua chemische 
samenstelling anders is dan PFC, is het 
op eenzelfde manier schadelijk voor het 
milieu. 

ondErlingE ConCUrrEntiE

Door het verbod zagen tentdoekfabri-
kanten zich genoodzaakt andere mid-
delen te gebruiken. Een concurrentieslag 
ontstond om tentdoek te maken dat zon-
der schadelijke chemicaliën toch langdu-
rig van schimmel en micro-organismen 
gevrijwaard zou blijven, ingegeven door 
de verschillen in wetgeving per land. 

PEnEtrantE gEUr

Niet alleen de strenge wetgeving speelde 
de doekfabrikanten parten, ook de toe-
nemende import uit China, werd een 
steeds grotere bedreiging. Al of niet 
onder invloed daarvan gaan er geruch-
ten in de branche dat de import uit 
China niet aan de Europese eisen hoeft 
te voldoen. Dat gerucht is gebaseerd op 
het feit dat sommige tenten, met name 
goedkope supermarktmodellen, een 
penetrante ‘chemische’ geur verspreiden. 
Tjitte Mastenbroek, persvoorlichter van 
de Nederlandse Voedsel- en Warenauto-
riteit (NVWA) zegt dat dit onmogelijk is. 
"Het is verboden om tentdoek met PCP 
of andere door de EU verboden middelen 
te importeren. Tentdoek – in Europa 
gemaakt of uit China geïmporteerd – 
moet voldoen aan de eis van het Neder-
landse Warenwetbesluit." 

handhaving

Op de vraag hoe vaak dat wordt gecon-
troleerd antwoordt Mastenbroek: "Wij 

Vervuiling 
bedreigt milieu
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hebben in 2005 voor het laatst onderzoek 
gedaan naar PCP in tentdoek. Bij dit 
onderzoek werd bij slechts 1 van de 64 
onderzochte monsters een overschrijding 
van de norm gevonden, 98% van de mon-
sters voldeed dus aan de norm. Gezien 
de resultaten van deze handhavingsactie, 
is er geen reden geweest om recent weer 
onderzoek te doen naar PCP in tentdoek. 
Zonodig treden we natuurlijk wel op bij 
klachten en meldingen van de aanwezig-
heid van PCP in tentdoek boven de aan-
gegeven concentratie."

ONEERLIJK 

Is daarmee oneerlijke concurrentie uit-
gesloten? "Nee", zegt Simone Karkdijk, 
Research & Development-deskundige 
bij de Nederlandse tentdoekproducent 
Ten Cate Outdoor Fabrics: "In landen als 
Duitsland en Oostenrijk waar onze con-
currentie zit (onder meer doekfabrikan-
ten Mehler en Sattler, red.), houdt men 
zich aan de strenge Europese regels van 
Reach. In het Verre Oosten geldt andere 
wetgeving, dat is zeker. Buiten Neder-
land mogen producenten alle middelen 
gebruiken die niet verboden zijn. In 
Nederland daarentegen mag men alleen 
gebruiken wat de biociden-wetgeving 
toestaat. Daar zit een wezenlijk verschil 
in. De Nederlandse regelgeving waar 
wij ons aan moeten houden, is dus veel 
strenger dan in de rest van Europa. Wij 
moeten meer moeite doen en investeren 
om te kunnen concurreren."
Simone Karkdijk zegt dat Brussel wel 
bezig is om binnen de EU de wetgeving 
uniform te maken zodat voor elk Euro-
pees land hetzelfde geldt. Heeft Ten Cate 
straks dan een voorsprong? 
"Ten Cate staat voor topkwaliteit en 
duurzaamheid. Ons tentdoek heeft dus 
een dubbele meerwaarde. Wij maakten 
daarom al lang geleden de overstap naar 
milieubewust produceren onder de 
strengste wetgeving. Uiteindelijk is dat in 
ons voordeel, en in het voordeel van onze 
klanten en de kampeerders."

<LET OP: BIJ DEZE ICOONTJES MOET STAAN>  

Tentdoek: een klein wonder
Weinig kampeerders realiseren zich waar tentdoek allemaal aan moet 
voldoen. Het is zo vanzelfsprekend dat je droog zit, maar daar komt toch 
echt heel wat bij kijken. Doek mag niet lekken maar moet wel waterdamp 
en lucht doorlaten. Het moet verder een lange levensduur hebben en 
kleurecht, schimmelbestendig en sterk zijn. Daarnaast zijn eigenschappen 
als vormvastheid, vlamvertragend, vochtregulerend, waterafstotend 
eveneens essentieel. Tel alles bij elkaar op en het is een wonder dat tent-
doek over al die eigenschappen beschikt! Tentdoekfabrikant TenCate Out-
door Fabrics uit Nijverdal hanteert onderstaande iconen voor hun 
producten zodat dealers en consumenten in één oogopslag kunnen zien 
waar het doek aan voldoet.

1 ADEMEND

Door een microporeuze coating 
ademt het tentdoek. Het laat 
lucht en waterdamp door, maar 
houdt regendruppels tegen

6 KLEURVAST

Het tentdoek is bestand tegen 
verkleuring door het gebruik 
van kleurvaste grondsto� en en 
verfmethoden

2 VUILAFSTOTEND

Het doek hee�  een coating die 
vuil en stof afstoot , maar regen-
druppels tegenhoudt

7 DUURZAAM

De beste grondsto� en, garens, 
wee� echnieken, impregneer-
middelen en coatings maken 
dat het doek jarenlang meegaat

3 VLAMVERTRAGEND

Vlamvertragende garens voor-
komen dat het doek snel vlam- 
vat , maar regendruppels 
tegenhoudt

8 VOCHTREGULERING

Katoen en kunststof doek heb-
ben een vochtabsorberend ver-
mogen, maar staan dit vocht 
ook weer snel af bij verdamping 

4 STABILITEIT

Door het gebruik van speciale 
garens en weefmethoden wordt 
krimp tegengegaan, maar 
regendruppels tegengehouden

9 STERK

Een ingenieuze combinatie van 
garens, weefstructuren en 
bewerkingen geven doek trek-
sterkte 

5 UV-BESCHERMING

Het doek isoleert en 
beschermt tegen schadelijke 
zonnestralen 

10 WATERAFSTOTEND

Het doek is door het gebruik 
van de juiste materialen en pro-
ductiemethoden water-
afstotend 
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