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REPORTAGE
Reparatie en schadeherstel aan caravans

Onderhoud aan caravans gebeurt
hoofdzakelijk nog op basis van
vrijwilligheid. En dat is vaak te
merken ook, getuige het grote aan-
tal manco’s dat wordt geconsta-
teerd als Nederland massaal naar
het buitenland vertrekt. Ontbreken-
de papieren, slechte banden, falen-
de verlichting, chronische overbe-
lading noem maar op. Zeker met
het oog op de veiligheid, iedere
caravan wordt tegen de grens ge-
construeerd, is een tip top werkend
remsysteem een absolute vereiste.

Daarnaast is de uitrusting van
een caravan de laatste jaren meege-
groeid met de stijgende economie,
je kan het tegenwoordig zo gek
niet bedenken of het is aanwezig:
koelkast, TV compleet met satel-
lietschotel, zonnepanelen, genera-
toren, airco, automatisch laadsys-
teem voor de batterijen, dubbel
uitgevoerd energiesysteem, vloer-
verwarming noem maar op. Het
feit dat dergelijke systemen maar
een klein deel van het jaar in ge-
bruik zijn doet de degelijkheid
geen goed; stilstand is achteruit-
gang. Ook die overdaad aan acces-

soires heeft dus onderhoud nodig.
Voor een allround monteur is

het bijna niet meer mogelijk alle
onderdelen te servicen, er is duide-
lijk behoefte aan specialisatie!

Schoenmaker blijf bij je leest
Gerard Leppers, directeur van
CampTech in Houten, bespeurde

die tendens al in 1994. Hij was
toen werkzaam bij Frans de Witte,
een grote caravan-importeur. Hij
kwam bij zijn toenmalige baas re-
gelmatig in aanraking met cara-
vandealers en constateerde daar
een groot hiaat in de vakbekwaam-
heid van de monteurs. Misschien
niet qua opleiding, maar wel van-

wege het gebrek aan veelzijdigheid
van de monteur. Volgens hem had
deze branche dringend behoefte
aan specialisten.

In zijn optiek zou de caravan
branche precies zo georganiseerd
moeten zijn als het witgoed, één
partij heeft zich gespecialiseerd in
het verkopen, op het moment dat

CampTech partner in zorgeloze vakanties

Allround caravan-specialist
CampTech in Houten heeft

zich gespecialiseerd in het

onderhoud, reparatie en

schadeherstel aan cara-

vans en campers. Een goe-

de formule, zo lijkt het  als

we het aantal ‘in de wacht’

staande caravans tellen.

Of zou de slechte onderde-

lenvoorziening hiermee te

maken hebben?

Een bedrijf als CampTech moet
wel beschikken over een ruime
parkeerfaciliteit.Veel van de 180
gestalde caravans staan te wach-
ten op onderdelen.CampTech be-
rekent uiteraard een kleine ver-
goeding voor het stallen.

Het aanspreekpunt voor de klant
is de receptionist.Klanten die hun
caravan brengen krijgen een bij-
zonder goede begeleiding en  via
informatiebladen worden de ge-
maakte afspraken op papier gezet.
De receptionist moet over heel
veel takt beschikken want voor
veel klanten is hun caravan veel
meer dan ‘een ding’dat gerepa-
reerd moet worden.
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er een serieuze storing optreedt
wordt de klant door verwezen naar
een centrale, specialistische werk-
plaats.

Indien zijn bedrijf als voorbeeld
gebruikt zou worden om die stel-
ling te toetsen dan heeft hij gelijk
gehad. Begon hij destijds met zes
man personeel, tegenwoordig moe-
ten er iedere maand 32 uitbetaald
worden. En de afgelopen zeven
jaar ‘bedient’ zijn bedrijf 135 van
de 260 caravandealers als het gaat
om technische reparaties.

De stelling schoenmaker blijf
bij je leest hanteert hij zelf ook. Zo
heeft hij goede afspraken met auto-
bedrijven in de buurt die hem hel-
pen op het moment dat er techni-
sche werkzaamheden uitgevoerd
moeten worden, bijvoorbeeld aan
de aandrijflijn van een camper. En
voor revisiewerkzaamheden aan
assen heeft hij een goede afspraak
met Triorep in Scherpenzeel, een
bedrijf dat geoutilleerd is om alle
mogelijke assen te vernieuwen en
de onderdelen van negen verschil-
lende asfabrikanten zo op het
schap heeft liggen.

Via dat bedrijf organiseert hij
ook voor de dealers technische
trainingen. Maar één ding staat
voorop: de klant levert zijn ‘hob-
by’ voertuig bij CampTech in en
zij zorgen dat het conform de wens
van de klant het terrein weer ver-
laat, one stop service heet dat!

Geduld een schone zaak
Bezitters van caravans of campers
moeten beschikken over een grote
portie geduld als het gaat om
(schade)reparatie. Dat heeft niets
te maken met de organisatie bij de
reparateur, maar alles met de on-
derdelenvoorziening. De fabrikan-
ten van caravans of campers lijken
zich volledig gestort te hebben op
het op de markt brengen van nieu-
we modellen (die vaak net iets af-
wijken van het oude model) en
daarbij de aftersales schromelijk
verwaarlozen. Onderdelen waar-
van we in de automobielbranche
eisen dat ze binnen 24 uur worden
geleverd, hebben in de vrijetijds
branche besteltijden van twee tot
drie(!) maanden. Vandaar dat
CampTech rondom de werkplaats
een ruim parkeerterrein heeft waar
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Elke caravan wordt tijdens  een onder-
houdsbeurt met een vochtmeter gecon-
troleerd op natte onderhuidse plekken.

Een klapband kan grote gevolgen hebben,getuige dit beeld.De caravan-
industrie biedt verschillende mogelijkheden om dergelijke gevallen tot
een minimum te beperken.

Een caravan kan uitgerust worden met
alle mogelijke luxe.Uiteraard ontbreekt
een airco-installatie niet in dat rijtje.

Het remsysteem van een caravan bestaat uit een oplooprem.Om de wer-
king te controleren heeft het bedrijf een speciale remmentestbank.Met
het ‘blok’voor de dissel wordt de remmende auto gesimuleerd.

Een moderne caravan heeft tegenwoordig een dubbel energiesysteem,
12V en 220V.De accu wordt automatisch geladen op het moment dat het
huisje wordt aangesloten op 220V.Maar met name dat automatisme geeft
nogal eens de geest.

Registratie van caravans blijkt in de
praktijk een moeilijk onderwerp. In ge-
val van diefstal blijkt dan duidelijk het
gemis.De industrie heeft daar een pas-
send antwoord op gevonden,een cara-
vanner kan zijn bezit laten ‘injecteren’
met een identificatiechip,registratie
vindt (dan wel) plaats in Veendam.De
politie heeft scanners aan boord waar-
mee ze in een handomdraai de her-
komst kunnen vaststellen.
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zo’n 180 caravans op hun beurt
staan te wachten. Uiteraard vraagt
het bedrijf voor deze stalling wel
een vergoeding en dat is 1,50 euro
per dag tot een maximum van 40
euro per maand.

Naast reparatie heeft het bedrijf
zich ook gespecialiseerd in allerlei
accessoires. Zo heeft men voor de
minder krachtige caravanner een
zogenoemde Carver. Dit is een
soort elektrische (12V) Solex die
op het caravanwiel gezet wordt en
helpt bij het manueel manoeuvre-
ren. Tijdens het normaal transport
hangt het vrij van het wiel.

High-tech huisje
Zoals eerder gezegd bezit een mo-
derne caravan hetzelfde comfort
als een nieuwbouwhuis. Verwar-
ming, geen probleem een moderne
caravan is voorzien van een hoog
rendements keteltje dat in no-time
een behaaglijk klimaat creëert.
Mocht de caravan dit ontberen, dan
heeft CampTech mogelijkheden
om deze achteraf te voorzien van
vloerverwarming, hetzij elektrisch
hetzij door middel van vloeistof.

Ook het tegenovergestelde is
mogelijk. Voor de degene die re-
gelmatig in warme oorden vertoeft
is een airco een nuttig accessoire
dat uiteraard ook op de prijslijst
van CampTech prijkt. Dit betreft
een 12/220Volt 600 Watt installatie
die in zijn totaliteit (30 kg) boven
op het dak gemonteerd wordt. Niet
ideaal voor de gewichtsverdeling
van zo’n slappe caravan. Vandaar
dat men zich bijzonder verheugt op
het splitsysteeem van Teleco dat
begin volgend jaar op de markt
komt. Hierbij is het zware deel
(compressor en condensor) onder
de vloer gemonteerd en lopen er
leidingen naar het dak van de cara-
van waar de verdamper is aange-
bracht. In die situatie komt er nog
maar 6 kg op het dak. Leppers ver-
wacht dat de prijs van een dergelij-
ke installatie inclusief montage op
een kleine ƒ 4.000,- komt.

Jaarlijkse onderhoudsbeurt
Volgens Leppers zijn er in ons land
500.000 caravans waarvan een
klein deel (30%) regelmatig onder-
houden wordt. Het overige deel
komt een week voor de vakantie

uit de stalling, wordt volgepropt en
vertrekt naar het zuiden. Zelfs klei-
ne inspecties zoals de controle van
de bandenspanning en de verlich-
ting blijven achterwege. Om nog
maar te zwijgen over de droogte-
scheurtjes die banden vertonen.

Om klapbanden te voorkomen
biedt het bedrijf een bandenspan-
nings detectiesysteem aan. Dat
signaleert een te lage bandenspan-
ning. Tevens geeft het een signaal
wanneer de temperatuur van de
band te hoog oploopt. En dat een
dergelijk accessoire zijn geld terug
verdient weet Leppers als geen an-
der. In de werkplaats zien ze regel-
matig wat voor schade een klap-
band kan veroorzaken.

Een andere mogelijkheid om
schades ten gevolge van een klap-
band te voorkomen is de velg uit te
rusten met een Tyron ring. Deze
wordt in het bed van de velg ge-
monteerd en moet voorkomen dat

de band in het geval van lekkage
van de velg raakt.

Om elke caravan naar de werk-
plaats te krijgen zou een soort
APK voor caravans zinvol zijn.
Echter, een groot probleem is dat
een caravan alleen bij uitgifte
wordt geregistreerd en bij verdere
verhandeling niet. Dit maakt con-
trole op de uitvoering van een ver-
plichte APK moeilijk.

Komt een klant voor een onder-
houdsbeurt bij CampTech dan
werkt de monteur aan de hand van
de voorschriften van de Bovag. De
invullijst die hierbij behoort is zijn
leidraad. Om u een idee te geven
waar men allemaal op let: onder-
stel, opbouw, elektra, gas, banden,
algemene vochtmeting en eventu-
eel tegen meerprijs bepaalde as-
pecten van het interieur.

De eerste vier aspecten van de
keuring zijn van groot belang voor
de (verkeers)veiligheid van de

combinatie. De vochtmeting lijkt
ons ‘automensen’ misschien wat
overbodig maar is in die branche
van evident belang. Veel caravans
zijn namelijk uitgerust met een
douche, maar het dient de levens-
duur van de caravan indien de ge-
bruiker er niet in baddert. Ja, er
komt warm water uit de douche-
kop en ja het water verdwijnt in de
vuilwatercontainer en ja het water
komt op plekken waar het eigenlijk
niet mag komen. Met als gevolg:
ontstaan van schimmel en het weg-
rotten van de douchehut.

In veel gevallen zijn de verzeke-
ringsmaatschappijen het kind van
de rekening en aangezien dergelij-
ke instellingen een hekel hebben
aan uitbetalen overwegen ze om
een soort periodieke keuring bij
een erkend caravan schadeherstel-
bedrijf te verplichten.

Hans Doornbos

Niet iedereen is gewend om met een caravan te rijden en schades,zoals
op deze foto,zijn schering en inslag.En voor de schade-afdeling van
CampTech is het dus eigenlijk gewoon routinewerk.

De dunne dakplaat van een cara-
van kan niet veel hebben,een fikse
hagelbui levert een dergelijk
maanlandschap op.Hier helpt
maar één remedie en wel het ver-
vangen van de complete plaat,
denk wel even om de levertijd!
FOTO:CAMPTECH

Een echte spuitcabine heeft
CampTech niet omdat het over het
algemeen om spot repairs gaat.
Naast caravans heeft het bedrijf
tevens een grote expertise op het
gebied van campers.
FOTO:CAMPTECH
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Creatieve reparatietechnieken
CampTech heeft naast de reparatie-afdeling een

apart pand waar men schadeherstel pleegt. Dit

vereist een heel andere aanpak dan we gewend

zijn in de automobiel branche, een caravan is

veelal opgebouwd uit isolatiedelen, hout, kunst-

stof en aluminium; materialen die allemaal hun

eigen behandelwijze vereisen.

Voor caravanherstellers bestaat er bij
de Focwa een speciale opleiding.
Een schadeherstelbedrijf krijgt, uiter-
aard indien het voldoet aan bepaalde
criteria, van de Focwa een erken-
ning.Volgens Leppers zijn er in ons
land 260 caravandealers, waarvan
150 zelf de schades doen.Van die
groep is de helft in het bezit van de
officiële erkenning.

Spot repairs
We hebben reeds  geconstateerd dat
de onderdelenvoorziening van cara-
vans en campers duidelijk te wensen
overlaat.Vervelend voor de klant en
de bedrijven, maar het maakt de
mensen ook creatief.
Een caravan is opgebouwd uit ver-
schillende panelen die in geval van
(zware)schade zijn te vervangen.
Een vervelend aspect hierbij is dat
ieder merk een ander patroon in zijn
panelen heeft, het wisselt zelfs per
model of modeljaar.En om nog maar
te zwijgen over het bedrag dat neer-
geteld moet worden voor dergelijke
originele delen.
Vanwege de leveringsproblematiek
van originele delen zijn er allerlei her-
stel- en reparatietechnieken ontwik-
keld.Een voorbeeld daarvan is het
profile repair systeem waarmee klei-
ne schades aan een paneel onzicht-
baar weggewerkt worden.Elders op
deze pagina kunt u stapsgewijs zien
wat deze techniek inhoudt.Bij deze
hersteltechniek moet de monteur
precies weten welk soort materiaal
hij herstelt, met andere woorden zon-
der een gedegen ervaring is het bijna
onmogelijk om butsen onzichtbaar
weg te werken.Voor bedrijven die
deze reparatietechniek in de praktijk
brengen betekent het dat ze goedko-
per en sneller kunnen werken dan
bedrijven die moeten wachten op
nieuwe onderdelen.

Veel schades worden veroorzaakt
door hagel.Voor dergelijke grote
schades schroomt men niet om het
complete dakpaneel te vervangen.
Caravans zijn soms op cruciale pun-
ten vervaardigd uit het verkeerde
materiaal.Zo is er een merk dat aan
de voorzijde bestaat uit een kunststof
die slecht tegen koude kan.Ga je op
zo’n moment aan de voorzijde sjor-
ren dan ontstaan er scheuren.Ook
hier is de ervaring van de reparateur
dus weer heel belangrijk.
CampTech spuit met watergedragen
lakken van Spies Hecker.Tot onze
grote verbazing hebben ze geen af-

gesloten spuitcabine, men spuit wel
in een speciale hoek die eventueel
afgescheiden kan worden.Een ver-
klaring hiervoor is dat complete over-
spuiters nauwelijks voorkomen, men
heeft overwegend te maken met
spotrepairs.En indien er een com-
pleet nieuw paneel gemonteerd
wordt, is dat meestal al in de juiste
kleur gespoten.

Naast rij-schades en hagelschades
strijdt de schade-afdeling ook tegen
oprukkend vocht.Veel caravans heb-
ben te lijden van een slechte water-
huishouding.Dergelijke schades zijn
best wel ingrijpend, zo moet de cara-
van voor het reviseren van de dou-
chehoek bijvoorbeeld letterlijk uit zijn
kleren om alle aangetaste delen te
kunnen vervangen door nieuwe.

Steenslag,vaak een doorn in het
oog.Probleem bij caravans is dat
de zijbeplating vaak voorzien is
van een profiel waardoor het weg-
werken op de reguliere manier on-
mogelijk is.Daar komt nog bij dat
het begrip standaardisering in de
caravanindustrie ver te zoeken is.
De profielvorm is afhankelijk van
de toeleverancier en zelfs daarin
komen verschillen per rol voor.
Voor de schade-afdeling is dit erg
lastig.Vandaar dat een aantal
schadebedrijven een methodiek
heeft ontwikkeld om dergelijke
putten onzichtbaar weg te werken.
Met dit profile repair wordt elders
op een ongeschonden plek een
profielmal gemaakt van hars.Deze
past naadloos op de plek waar de
put zich bevindt.De reparateur
vult de put met primer,plaats de
mal over de plek.Door de mal
egaal op de plaat te laten drukken
(wordt gerealiseerd met vacuüm)
neemt de primer de profielvorm
aan.Na droging rest het spuiten.

FOTO’S:JAN LIEFTINK

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 4




