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De veertien onderhoudsbeurten van Henk Pen Caravans

Het caravanseizoen is weer begonnen
Voor het onderhouden van caravans en kampeerauto’s moet 

je twee rechterhanden hebben en monteur, timmerman en 

loodgieter tegelijk zijn. Bovendien moet je er ontzettend 

precies voor zijn, want klanten zijn kritisch.

 Henk Pen Caravans in Haaksbergen werd veertig 
jaar geleden opgericht door Henk en Ria Pen. 
Hun schoonzoon en dochter Gerard en Annette 
Wildenborg hebben het vakantiewarenhuis over-
genomen en tonen in een showroom van tiendui-
zend vierkante meter de nieuwste modellen van 
onder andere Kip, Dethleff s, Adria en Sunlight. Het 
bedrijf is erkend/gecertifi ceerd door ANWB, 
Bovag, Focwa en PACK. De caravanbranche kent 
een rustige periode van november tot en met 
januari. Er worden dan minder caravans en kam-
peerauto’s verkocht en de werkplaats draait vooral 
op het herstellen van schade. Directeur Gerard 
Wildenborg gebruikt die periode om nieuwe 
zaken aan te pakken. De meest recente aanwin-
sten zijn een vernieuwde Kijkshop met camping-
artikelen en een nieuwe Grijpshop met lokkertjes. 

Als in de derde week van januari de jaarlijkse 
Caravan en Kampeerauto EXPO wordt georgani-
seerd, begint ook het nieuwe kampeerseizoen. 
De werkplaats loopt weer vol met onderhouds-
beurten en nieuwe caravans en kampeerauto’s 
worden weer verkocht. Er worden in Nederland 
zo’n veertienhonderd nieuwe kampeerauto’s en 
zo’n 8.500 caravans per jaar verkocht. Wildenborg: 
“Caravans worden aan gezinnen van alle leeftijden 
verkocht, maar de klanten van kampeerauto's zijn 
vooral de babyboomers; een kritische, maar ook 
kapitaalkrachtige groep. Klanten zijn voorzichtig 
en stellen de verkoop wel uit, maar niet af. Door 
het uitstel neemt de behoefte aan onderhoud en 
de verkoop van accessoires weer toe”. Een catalo-
gus van zeshonderd bladzijden geeft aan wat er 
te koop is voor de kampeerders: het varieert van 

fi etsdragers en dakluifels van Thüle tot voorten-
ten, gastoestellen en rookmelders. 

 Veertien onderhoudsbeurten 
 Henk Pen Caravans biedt maar liefst veertien 
verschillende onderhoudsbeurten voor caravans 
aan. De meest uitgebreide is de grote Bovag/
Focwa-onderhoudsbeurt inclusief vochtmeting, 
maar er is ook een heel klein bandenbeurtje, waar 
de drie banden (reserve!) met stikstof worden 
gevuld. Er zijn beurten voor vouwwagens, er is 
een remmenbeurt, een vochtinspectiebeurt, een 
gasafpersbeurt, een kachelreinigingsbeurt en een 
kit vernieuwingsbeurt. Dan zijn er nog ANWB-
keuringen en een Periodieke Aanhangwagen en 
Caravan Keuring (PACK). Die laatste is ooit mede 
door Wildenborg bedacht als voorloper van een 
caravan-APK. Hij nam ook het initiatief om de 
‘Tempo 100-keuring’ naar Nederland te halen, 
zodat klanten niet zelf naar de TÜV hoeven om 
straks legaal met 100 km/u door Duitsland te 
rijden. De veertien beurten variëren van 15 euro 
(voor het stikstofvullen van drie banden) tot € 
204,50 voor de grote beurt. De onderhouds-
beurten worden uitgevoerd via lijsten, waarop 
de monteurs hun werkzaamheden afvinken. De 
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Caravans checken, 
repareren en onderhouden 
is een vak apart. Henk Pen 
Caravans in Haaksbergen 
gunt ons een kijkje achter 
de schermen van dat vak.
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De trommelremmen zijn mechanisch. Op caravans worden noch 
remschijven noch hydrauliek toegepast, omdat caravans meer 
stilstaan dan dat ze rijden.

formulieren zijn zowel afkomstig van de Focwa en 
Bovag als in eigen beheer ontwikkelde onder-
houdslijsten. De onderhoudsbeurten hebben 
een vast tarief, waarbij extra werk tegen het 
werkplaatstarief van 60 euro per uur in rekening 
wordt gebracht. Alle werkzaamheden worden 
in de computer vastgelegd, zodat altijd is na te 
gaan wanneer wat is getest, onderhouden of 
gerepareerd. Om de klant goed te laten begrijpen 
wat er is gedaan, is er op de afvinklijst voor de 
remmenbeurt ook een tekening van een trom-
melrem afgebeeld. Bovendien staan er ook tips 
op de formulieren met aandacht voor eenvoudig 

onderhoud, waarmee klanten reparaties kunnen 
voorkomen. 

 Schoenmaker blijf bij je leest 
 Volgens Roland Ordelmans, die al sinds 1976 bij 
Henk Pen Caravans werkt en chef werkplaats is, 
heeft een monteur in een caravanwerkplaats een 
veelzijdig beroep. Ordelmans: “Je bent monteur, 
timmerman en loodgieter tegelijk. Je moet twee 
rechterhanden hebben en ontzettend precies 
zijn. De ene monteur vindt houtbewerking leuk, 
de ander bouwt liever alarm, navigatie en satel-
lietontvangers in. Meer nog dan bij auto's zijn 
klanten ontzettend zuinig op hun caravans. Het 
is veel meer een luxe artikel dan een auto, dus 
de klanten zijn heel kritisch op de uitgevoerde 
werkzaamheden. De monteurs wassen hun 

handen vaak en lopen nergens binnen zonder 
eerst matten neer te leggen”. De monteurs 
werken al jaren bij Henk Pen Caravans en volgens 
Wildenborg is die gemeenschappelijke ervaring 
hard nodig. Wildenborg: “Wij weten precies welke 
Caravalair aan de voorzijde lek raakt, dat een LMC 
van 1999 linksachter een gevoelige plek heeft en 
welke kunststofdaken kunnen uitzetten, waardoor 
het dakluik los kan gaan zitten. Met dit soort 
informatie voorkomen we veel leed. Als je niet 
dagelijks met caravans werkt, beschik je niet over 
die ervaring en kun je feitelijk caravans niet goed 
onderhouden”. Die redenering werkt overigens 
ook andersom. Zo laat Wildenborg het onderhoud 
aan het autogedeelte van kampeerauto’s door 
een bevriend autobedrijf uitvoeren. “Onze mon-
teurs kunnen best een beurtje aan een auto doen, 

Alfred Martinus zet de remtrommel vast met een luchtsleutel en trekt daarna met een momentsleutel de bout op het juiste aanhaal-
moment aan. Datzelfde doet hij straks ook met de wielbouten.

 TEKST: JOHN MULDER / BEELD: JAN LIEFTINK 

De minitrekker heeft zowel aan de voor- als achterkant een kogel, waarmee de caravans makkelijk 
zijn op te pakken. Het aankoppelen kan de monteur vanachter het stuur doen, maar voor het 
afkoppelen moet hij even uitstappen.

Bij de verzonken schaarlift is een remmentestbank gemonteerd; één van de twee in het bedrijf. De 
werkplaats bestaat uit twee gedeelten: één voor onderhoud en reparatie en één voor de aanpas-
singen en montage van accessoires.
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maar we krijgen onvoldoende kampeerauto’s 
binnen om één of twee monteurs vrij te maken 
voor motoronderhoud plus APK’s.” Wildenborg 
trekt een duidelijke lijn om te voorkomen dat er 
misverstanden ontstaan. “We gaan dus niet dis-
cussiëren of we de wielen wel of niet zelf doen en 
hebben besloten dat we bij kampeerauto’s alleen 
de opbouw doen.” 

 Remmen en banden 
 Op het enorme buitenterrein zijn 110 genum-
merde caravanparkeerplaatsen. Het nummer van 
de werkorder correspondeert met het nummer 
van de parkeerplaats. De monteur met opdracht 
68, springt op de makkelijk te manoeuvreren 
minitrekker - met aan de voor- en achterkant een 
kogel, waarmee de caravans worden opgepikt - en 

rijdt naar parkeerplaats 68. De monteurs begin-
nen aan het onderstel van de caravan en doen 
daarna het binnenwerk, zoals de vochtmeting en 
de gascontrole. Op de in eigen beheer ontwik-
kelde testkast, gemaakt op een steekkarretje, 
wordt de zeven- of dertienpolige caravanstekker 
aangesloten, waarna de monteur met de afstands-
bediening de (rem)verlichting en knipperlichten 
controleert. Optisch worden de zijrefl ectoren en 
driehoeken gecontroleerd, de spindels krijgen wat 
vet en de schokbrekers en lagers worden gecon-
troleerd. De remtrommels worden gedemonteerd, 
de remvoering gecontroleerd en indien nodig 
worden de remschoenen vervangen. Alle kabels, 
veren en hevels worden roestvrij en gangbaar 
gemaakt. Caravans zijn altijd voorzien van trom-
melremmen met een mechanische overbrenging 

(remstangen of kabels). Schijfremmen of hydrau-
lische remmen komen bij caravans niet voor, 
omdat caravans het grootste deel van hun leven 
stil staan. Remschijven zouden dus alleen maar 
roesten en de remcupjes zouden snel vastzitten. 
Amerikaanse caravans, zoals de Airstream, heb-
ben vaak elektrisch bediende trommelremmen.
De bandenspanning wordt gecontroleerd en 
indien nodig en gewenst met stikstof gevuld en 
van groene ventieldopjes voorzien. De Tempo 
100-keuring schrijft voor dat banden (ook de 
reserveband) niet ouder dan zes jaar mogen zijn, 
maar als klanten niet half Europa doorkruisen, 
denkt Ordelmans graag met de klant mee. “In Ne-
derland kan je ook best met een band van zeven 
jaar rijden; daar doen we niet moeilijk over. We 
wijzen de klanten wel op de leeftijd en houden 

Stabilisatorkoppelingen zijn populaire accessoires op caravans. Alfred Martinus controleert met een newtonmeter gekoppeld aan 
een trekkogel of het frictiemateriaal in de stabilisator niet teveel ruimte heeft en nog wel voldoende dempt. De newtonmeter moet 
een speling aangeven tussen de 120 en 150 Nm. Zo niet dan is het frictiemateriaal versleten.

De vochtigheidsmeter meet de elektrische weerstand tussen 
twee pinnen; hoe lager de weerstand, hoe hoger de vochtig-
heid. De monteurs gebruiken de meter ook om een metalen 
strip achter de kunststofhuid te vinden om bijvoorbeeld acces-
soires op vast te zetten. Een waarde van 1,2 naast het dakluik is 
prima; deze caravan is kurkdroog.

Voor het caravanwiel zit de mover, die bestaat uit een elektromotor met een roller, die mechanisch 
of automatisch tegen het wiel wordt gezet. Met de afstandsbediening wordt de caravan op zijn 
plaats gereden. Wie eenmaal een mover op zijn caravan heeft, wil nooit meer zonder.

Zo groot als kampeerauto’s van buiten kunnen zijn, zo claustrofobisch kan het werk voor de mon-
teurs zijn. Martin Oosterholt monteert hier een aggregaat (een Gasperini) in een kampeerauto.
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ook het draagvermogen van de banden in de 
gaten, want veel klanten weten niet hoe zwaar ze 
hun caravan beladen.” De wielen worden met een 
luchtsleutel vastgezet. Als de caravan weer op de 
grond staat worden de moeren met een moment-
sleutel op het juiste aanhaalmoment nagetrok-
ken. Niet te vast, want de caravanbezitters moe-
ten de wielmoeren indien nodig ook zelf weer los 
kunnen krijgen. Tenslotte plakt de monteur een 
stickertje, waarop staat dat de wielmoeren na 50 
kilometer nog even nagetrokken moeten worden. 
Ordelmans: “We willen zeker weten dat de moeren 
niet loslopen”. 

 Een mover zet ‘m op zijn plaats 
 De caravankoppeling moet een bepaalde weer-
stand hebben, zodat de oplooprem niet direct 
aan slaat. De vrije slag wordt gecontroleerd. 
Stabilisatorkoppelingen zijn populaire accessoires. 
De kogel wordt omklemd door frictiemateriaal 
(remblokjes), waardoor het draaien van de kop-
peling in het horizontale vlak veel zwaarder gaat 
dan normaal. Sommige koppelingen dempen ook 
de verticale beweging, zodat bijvoorbeeld het 
doordeinen na het nemen van een verkeersdrem-
pel wordt gedempt. Ordelmans: “We controleren 
met een momentsleutel de speling. Als de waarde 
niet binnen de toleranties valt, tussen de 120 en 
150 Nm, dan kunnen we in sommige koppelingen 
extra vulplaatjes toevoegen of we moeten de 
remblokken in de koppeling vervangen”. Ook de 
mover krijgt aandacht. Als je vroeger met de cara-
van op de camping kwam, dan hielpen de al aan-
wezige campinggasten graag om de caravan van 
de nieuwe gasten op de plaats te duwen. Tegen-
woordig hoeft dat niet meer, want de mover doet 
dat. Voor beide caravanwielen zit een roller, die 
door een elektrische motor wordt aangedreven. 
De roller van die motor wordt mechanisch tegen 
het wiel gezet, maar aangezien daar kracht voor 
nodig is, zijn er ook uitvoeringen die dat elektrisch 
doen. Elke mover heeft een andere frequentie om 
te voorkomen dat de afstandsbediening van de 

mover alle caravans op de camping verplaatst. 
Ordelmans: “Als het terrein vlak is, hoeft een 
mover niet veel te presteren, maar als de caravan 
even een heuveltje of bult over moet, kan hij op 
dat moment gedurende een minuut misschien 
wel 30 à 35 ampère gebruiken. Dat is ook de 
reden dat er dikke kabels aan de mover zitten”. 
Een mover met afstandsbediening, een accu van 
100 Ah en een acculader kan inclusief montage 
tot 2.500 euro kosten. Ordelmans: “Mensen die 
eenmaal een mover hebben, willen nooit meer 
zonder. We hebben bij inruil al heel wat movers 
van de oude op de nieuwe caravan overgezet”. 

 Gas en stroom 
 Belangrijk voor de veiligheid is een goede 
gasvoorziening. De druk uit een gasfl es varieert, 
want een volle gasfl es heeft een grotere druk 
dan eentje die bijna leeg is. De gasregelaar zorgt 
ervoor dat er een constante druk van 30 millibar 

op de kachel, het kooktoestel en eventueel de 
absorptiekoelkast staat. Op elke gasslang staat 
het productiejaar en hoewel er geen offi  ciële APK-
achtige normen voor bestaan, adviseert 
Ordelmans in verband met uitdroging het gas-
slangetje om de vier à vijf jaar te vervangen. 
Hetzelfde geldt voor de drukregelaar, want het 
membraamrubber van de drukregelaar gaat 
tientallen keren per seconde open en dicht en is 
dus onderhevig aan slijtage. Een gasregelaar en 
slangetje kosten overigens niet meer dan
15 euro aan materiaal. In de keukenblokken 
zitten de verdeelstukken van de gasleiding; dat is 
verplicht omdat alle apparaten apart afgesloten 
moeten kunnen worden. De verdeelstukken wor-
den opengezet, waarna Ordelmans de gasleidin-
gen op lekkage controleert door de drukregelaar 
los te maken en op de gasleiding een manometer 
te zetten met een druk van ruim 100 millibar. 
Er is geen lekkage als er na 5 minuten geen 
drukverlies is opgetreden. Koppelingen worden 
indien nodig met een zeepsopje op luchtbelle-
tjes gecontroleerd. In caravans zijn de geruisloze 
absorptiekoelkasten populairder dan elektrische 
koelkasten, want ze hebben geen elektriciteit 
nodig en er is geen compressor die lawaai maakt 
bij het aanslaan. De energie die nodig is om te 
koelen wordt geleverd door hetzelfde propaan-
gas, waarop gekookt wordt en waarop de kachel 
werkt. Voordeel van het propaangas is bovendien 
dat de dichtheid bij -42°C 0,58 g/cm 3  is, waardoor 
het ook in de winter niet voor problemen zorgt. 
Tijdens een onderhoudsbeurt sluiten de monteurs 
een stroomgebruiker aan, die aangeeft hoeveel 
stroom er wordt afgenomen. Een elektrische 
koelkast gebruikt ongeveer 120 à 125 Watt; een 
boiler neemt 300 Watt. Op de meeste campings 
- behalve op de natuurcampings of kamperen 
bij de boer - is 220 volt, 4 ampère beschikbaar. 
De meer luxueuze campings en winter(sport)
campings hebben zelfs 10 ampère. 

Henk Pen Caravans heeft zeven werkplekken waar aan caravans gewerkt kan worden. Dat is geen overbodige luxe, want voor de 
montage van accessoires en het aanpassen aan de wensen van de klant, staan kampeerwagens soms twee weken in de werkplaats.

Om de gasleidingen op lekkage te controleren wordt met de 
manometer ruim honderd millibar druk op het systeem gezet. 
Dat is ruim boven de normaliter gewenste constante druk van 
dertig millibar. Als er na 5 minuten geen drukverlies is opgetre-
den is er geen lekkage.

Voor het monteren van accessoires of voor aanpassingen is er 
een volledige timmerwerkplaats. Johan Nijland heeft hier alle 
mogelijke randjes en afwerklijsten tot zijn beschikking. Het is 
precies werk, want de klanten zijn erg kritisch.
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 Eens in de tien jaar: nieuw kit 
 Kip en Dethleff s bieden zes jaar garantie op 
vochtinwerking, mits er een jaarlijkse controle 
plaatsvindt. Henk Pen Caravans rekent voor 
zo’n inspectiebeurt € 37,50. Bij elk raam, luik, 
handgreep, dakraam, deur of gat in de huid van 
de caravan wordt met een vochtigheidsmeter of 
protimeter gemeten. De meter meet de elektri-
sche weerstand tussen twee pinnen; hoe lager de 
weerstand, des te hoger de vochtigheid. Vocht in 
caravans is een groot probleem. Het ontstaat bijna 
altijd bij de genoemde openingen, omdat de kit 
niet meer voldoende afdicht. Door de verschil-
lende uitzettingscoëffi  ciënten van aluminium, 
hout en kunststof kan een caravan ‘werken’. Onder 
normale omstandigheden is dat geen probleem, 
want daar is de kit op berekend. Maar als de kit 
oud of uitgedroogd is kan een lek ontstaan. Water 
kan dan binnensijpelen en door de capillaire 
werking zuigt de caravan steeds meer water op. In 
twee jaar tijd kan de constructie van het caravan-
dak verrot zijn. Henk Pen Caravans biedt daarom 
een kit-vernieuwingsbeurt aan. 
Wildenborg: “We verwijderen de rail, demonte-
ren de rubbers, verwijderen de kit, maken alles 
schoon en herstellen eventueel de constructie. 
Daarna brengen we nieuwe kit aan - indien 
nodig ook een nieuw rubber - en monteren weer 
dezelfde rail. De caravan kan er dan weer tien 
jaar tegen”. Met een beetje wasbenzine wordt het 
teveel aan kit weggehaald. 

 Klanten hebben alle tijd 
 Voor een onderhoudsbeurt rijden de klanten uit 
half Nederland naar Henk Pen Caravans toe. Velen 

nemen er een dagje vrij voor, nemen de fi etsen 
mee - Haaksbergen heeft de mooiste fi etsroutes 
van Nederland - of vermaken zich in de Kijkshop 
of Grijpshop, terwijl de monteurs de caravan 
onderhouden. Wildenborg: “We hebben hier twee 
overnachtplekken voor kampeerauto's, zodat 
mensen de dag van tevoren kunnen aanrijden. 
Toch zijn er ook veel klanten, die de caravan 

De nieuwste aanwinst van Henk Pen Caravans zijn de Kijkshop 
met campingartikelen en de Grijpshop met lokkertjes.

Volgens Gerard Wildenborg is dit de grootste kampeerautostraat van Nederland. Op de bovenste ring, de vide, worden onder andere 
de voortenten geshowed.

brengen en die een week later weer ophalen. Er is 
geen haast bij”. Dat zorgt er voor dat de werk-
plaatsreceptie heel nauwkeurig en effi  ciënt is te 
plannen. 
Caravans en kampeerauto’s worden vaak meer-
dere dagen ingepland, omdat voor het monteren 
van de accessoires veel tijd nodig is. Die acces-
soires variëren van een mover, een stabilisator, 
een airco, zonnepanelen, op afstand bedienbare 
hydraulische steunen voor kampeerauto’s tot 
een extra serviceluik, vloerverwarming, satel-
lietontvanger, navigatieapparatuur, alarm en 
- net nieuw - een centraal stofzuigersysteem. In 
tegenstelling tot caravans hebben kampeerauto’s 
meestal 12 volt-aansluiting en zijn ze ontworpen 
om zelfvoorzienend te zijn. Ze beschikken daarom 
over extra accu’s, zonnepanelen of een Gasperini; 
een aggregaat, dat draait op olie of propaangas. 
En dan is er nog het ‘onboard entertainment’, 
zoals televisie, waarvoor de monteurs schotels 
(eventueel met een automatische satellietzoeker) 
inbouwen. Ordelmans: “Een caravanwand bestaat 
uit een dun triplexplaatje met isolatie, dus dat 
kan geen televisiesteun met televisie dragen. Wij 
kunnen een multiplexplaat maken, waar de steun 
aan vast gemaakt kan worden of we maken extra 
kastjes of extra planken in een kast”. 
Door alle accessoires kan de afl evering van een 
nieuwe caravan of kampeerauto zomaar anderhalf 
uur duren. Ordelmans: “We leggen alles uit: van 
de werking van het neuswiel tot de verzekerings-
papieren en de werking van de televisie via een 
kaart en decoder”. 
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