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Marketing en sales manager van
Kip, Ivar van der Leij, ontvangt de
Drentse ATC-ers samen met een
groep ondernemers uit Alkemade.
Beide groepen mogen zich geluk-
kig prijzen, want Kip wordt over-
spoeld door aanvragen van mensen
die de Hoogeveense caravanfabrica-
ge willen bekijken. Maar helaas,
om de productie niet te veel te ver-
storen beperkt Kip het aantal rond-
leidingen tot tien per jaar. En dus
horen we tot een exclusieve elite.
Weinig exclusieve naam overigens
voor een caravan, ‘Kip’. Oprichter
Jan Kip kon er natuurlijk weinig
aan doen dat hij zo heette. Maar hij
had zijn caravans ook gewoon een
andere naam mee kunnen geven.
Hij koos voor het tegendeel. Want
niet alleen maakte hij van Kip zijn
merknaam, hij voegde er ook nog
eens pluimvee typenamen aan toe.
Zo zagen in zijn caravanfabriek de
Kip Kuiken, de Krielhen, de Kriel-
kip, de Wyandotte en de Kemphaan

het levenslicht. Als Jan Kip een
caravan voor eigen gebruik reser-
veerde gaf hij die bovendien het
opschrift: “De Kakelaar”.  

Knappe Kakelaar
Achterin de ontvangstruimte staat
een Kakelaar van het model Hy-
Line. En hoewel dit duidelijk niet
het meest recente Kip-model is, ziet
hij er nog als nieuw uit. “Deze is
uit 1966”, vertelt Van der Leij, “Kip
heeft ‘m maar één keer gebruikt,

voor een vakantie naar Israël. Een
paar jaar geleden is hij uit de
schuur van zijn dochter gekomen.”
De Kakelaar zit vol innovatieve
details die kenmerkend zijn voor
Kip. Neem bijvoorbeeld de vloerver-
warming, toen al! Of de regengoot-
jes boven de ramen. Op moderne
caravans tref je ze zelden meer
aan. Toch waren ze erg nuttig. Niet
alleen stelden ze kampeerders in
staat om op druilerige dagen onge-
hinderd naar buiten te kijken, ze

waren bovendien een probaat
middel tegen lekkage, de grootste
vijand van iedere caravan. De
Kippen van vandaag hebben ze dus
weer, maar nu in een moderne va-
riant. Nog zo’n detail is het oude
Kip-logo achterop de Kakelaar. Het
bevat een kip, een roos en een wiel.
Bij de oorsprong van de kip en het
wiel kunnen we ons wel iets voor-
stellen, maar de roos? “Dat is de
achternaam van Jan Kip’s vrouw.
Ze heette De Roos, en voor ze
getrouwd waren woonde ze ergens
in het midden van het land, ver
weg van Hoogeveen. Zij was de
reden dat Jan Kip zijn eerste cara-
van bouwde”, weet Van der Leij.
Kortom deze Hy-Line is gebouwd
met oog voor detail en was bedoeld
voor de bovenkant van de markt.
Eigenlijk geldt dat voor alle Kippen
vanaf 1947, met uitzondering van
die uit een korte periode aan het
begin van de jaren ’70. Kip was
eind jaren ’60 overgenomen door
een Amerikaanse investeringsmaat-
schappij die besloot van Kip een
volumemerk te maken. Daarmee
verveelvoudigde in korte tijd de

Hoogeveense caravanfabriek gaat voor topkwaliteit

Om een einde te maken aan het vele

heen-en-weer-reizen naar zijn vriendin

bouwde wagenmaker Jan Kip in 1947 een

caravan voor eigen gebruik. Nu, ruim een

halve eeuw later, is Kip een begrip onder

caravankampeerders die niets willen mis-

sen van de luxe van thuis. ATC-afdeling

Drenthe mocht een kijkje nemen in de

keuken van Kip, en AMT profiteerde van

dat buitenkansje.

Kip, een duurzaam ras

Ingespannen luisterend, de Drentse ATC-ers voor Jan Kip’s eigen Kakelaar.

Niet groot, wel slim, zo’n Krielkip uit
1954.
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worden in Hoogeveen niet alleen
Kippen maar ook Avento’s
gebouwd. Als de Drentse ATC-ers
en de Alkemaders in vier groepen
van twintig de fabriek binnenlopen
staan er zelfs alleen maar Avento’s
op de band. Toeval, want de
Avento-jaarproductie is niet groter
dan 300, terwijl er hier vorig jaar
1300 Kippen uit hun ei kropen.
Alhoewel ei, deze Kippen komen
niet echt uit een ei, maar van een
assemblagelijn. En wie verwacht
dat dat een hightech broedmachi-
ne is komt bedrogen uit. De Kip-
fabriek lijkt in niets op een moder-
ne autofabriek, maar veel meer op
een ambachtelijke werkplaats. Na
enig meten, boren en schroeven
zitten de Alko-chassisprofielen
onder de bodemplaat. Op het vol-
gende station wordt die omge-
draaid en krijgt de caravan in aan-
bouw zijn wielen. Wat er rest van
de boutgaten krijgt een laagje pla-
muur en dan begint het boorwerk.
Het nodige kabel- en leidingwerk
moet door de bodem heen. Waar?

De fabriek in Hoogeveen bestaat uit
een centrale assemblagelijn met
daaromheen de afdelingen voor de
subassemblages (Subassy’s). Oh ja,
en de caravans gaan niet over een
lopende band. In plaats daarvan gaat
er eens per uur een zoemer waarop
een kabel in de grond ze achter-
waarts naar het volgende werksta-
tion sleept.

In een combinatie als
deze reed Jan Kip in
1947 naar zijn geliefde,
mevrouw De Roos.

Alko levert de chassisprofielen, de bodemplaat komt van zusterbedrijf Cha-
teau dat hem produceert op specificatie van Kip. Een goede caravan staat op
een goede bodem, vandaar dat in deze bodem 30 mm geëxtrudeerd polysty-
reen wordt gebruikt. Dat heeft een grotere dichtheid en is daardoor sterker
dan het veelgebruikte geëxpandeerd polystyreen.

Een soort sigarenband-
je met een kip, een
roos en een wiel sierde
jarenlang iedere Kip-
caravan.

Het wiel symboliseert
de vroegere activiteiten
(wagenmakerij)

Achternaam van Kip’s
vrouw (mevr. De Roos)

Achternaam Jan Kip
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productie. Maar toen in 1973 met
de oliecrisis de vraag naar caravans
instortte, liepen de aantallen weer
net zo hard terug en keerde Kip
terug naar zijn vertrouwde niche,
de bovenkant van de markt.

Ambachtelijk broeden
Inmiddels is Kip in handen van
investeringsmaatschappij Tirus, dat
ook eigenaar is van caravanbouwer
Chateau en in 1999 de failliete con-
current Avento kocht. Sindsdien
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Dat bepalen stift en mal.
Als het leidingwerk erop ligt zijn
de meubels aan de beurt. Ze ko-
men net uit de meubelmakerij en
worden, natuurlijk ook met de
hand, op de caravanbodem ge-
plaatst. Op de volgende stations
krijgt het voertuig zijn zijwanden
en dak. Daarbij telt maar één ding,
een Kip mag niet lekken. En dat
klinkt eenvoudiger dan het is.
Want een caravan moet presteren
onder immense hitte en extreme
koude en mag jarenlang geen kik
geven. Dat kan alleen door een
zorgvuldige materiaalkeuze, kleine
toleranties, een doordacht ontwerp
en ambachtelijk vakwerk. Het is er
allemaal in de Kip-fabriek en het is
herkenbaar in de kleinste details.
Neem de medewerker die de biesjes
door de sierstrips trekt. Zie je hem
bezig dan zou je haast denken dat
dat een eenvoudig klusje is, maar
gelukkig hoeven we het niet zelf te
doen. Of neem de dakconstructie,
die zowel condens van onderaf als
hagelstenen van bovenaf geen
schijn van kans geeft. Kortom, als
een Kip de fabriek verlaat is hij
absoluut waterdicht. “En toch gaat
het nog wel eens mis”, vertelt onze
gids Arend Benjamins: “Soms bo-
ren mensen gaten in de achter-
wand om een fietsenrek te plaat-
sen. Hoewel we dat liever niet zien,
mag het wel. Maar dan wel op de
voorgeschreven plaatsen graag!”

Technisch hoogstandje
Ondertussen krijgt een Kip ook de
nodige hightech mee. Zo is er voor
onderweg het bandenspannings-
controlesysteem met een zoemer in
de auto om de chauffeur te waar-
schuwen voor naderend onheil.
Zolang dat er niet is en de auto
blijft rijden zorgt de CERS, het
Centraal Energie Regel Systeem, er
voor dat de auto de caravanaccu
oplaadt. Eenmaal op de plaats van
bestemming verdeelt het apparaat
de 230 V of 12 V elektriciteit over
de drie 10 A groepen. En is er geen
elektra-aansluiting op de camping,
dan heeft de Kip-kampeerder, zij
het tegen meerprijs, nog zijn zon-
necellen op het dak. Moeten die
voor de energieproductie zorgen,

dan schakelt de koelkast over op
gas. Ja, de techniek staat voor niks
in zo’n moderne maar nog steeds
ambachtelijke Kip. ●

Erwin den Hoed

Installateur aan de slag
in een mobiele recrea-
tiewoning in aanbouw.

Details van de elektrische installatie
van een Kip. Links: vijf van dit soort
kastjes maken de plaatsing achteraf
van een stopcontact, waar dan ook
in de caravan, een peulenschil.
Rechts: de Boiler en de CERS, het
Centraal Energie Regel Systeem. De
boordaccu ontbreekt nog.

Aha, dus zo ziet het
plafond onder het poly-
ester dak er van dicht-
bij uit. De combinatie

maakt condens, lekka-
ge en hagelstenen de

komende decennia
kansloos.

Hoe komen de gaten voor leidingen
en snoeren in de bodem van een Kip,
met een CNC-machine? Nee hoor,
met een mal een stift en een huis-
tuin-en-keuken boormachine.

Ziedaar een Kip die uitvliegt. Dit is
moeders mooiste, de Hy-Line. En ge-
loof het of niet, Hy-Line is een kip-
penras.

Stabiliteit gegarandeerd met de Alko
Delta-as.

“Inderdaad, net als de bodemplaat,
komen ook de zijwanden van
Chateau. Maar let op, in tegenstel-
ling tot de bodem is hierin geen
geëxtrudeerd maar juist geëxpan-
deerd polystyreen verwerkt. Dat is
lichter”, legt manager R&D en gids
Arend Benjamin uit. De buitenzijde is
van aluminium met een polyester
fiber eronder.
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