Een caravanschort/organizer/schoenenzak voor de Eribelle
Staan of liggen in jullie Eribelle ook regelmatig allerhande ditjes en datjes in de
weg? Bij ons in elk geval wel. Hiervoor zijn in de kampeerwinkel zog.
caravanschorten / schoenenzakken / caravan organizers (het ding hoeft maar
een naam te hebben) in allerlei maten en soorten te koop. Helaas niet voor de
Eribelle: ze zijn altijd te lang. Maar deze organizers zijn, met een kleine ingreep,
wel geschikt te maken voor gebruik aan de onderdeur van je Eribelle.
Peter van Essen had hiervoor een goed idee:
Voordat je naar de kampeerwinkel gaat meet je de ruimte op van de bovenkant
van de onderdeur van je Eribelle tot aan het ventilatierooster.
Bij het opmeten van de breedte moet je meten vanaf de linker‐ oftewel
scharnierzijde van de deur tot aan de knip waarmee de boven‐ en onderdeur aan
elkaar gekoppeld worden. Bij onze 1998 Eribelle 430TD kwamen wij uit op een
beschikbare ruimte van 47 x 47 cm.
Koop in kampeerwinkel een organizer. De onze (Go&Camp, afm. 47 x 124 cm)
kostte nog geen 8 euro. Deze organizers zijn ingedeeld in een aantal vakken met
verschillende zakafmetingen onder elkaar. Koop een organizer waarvan het vak
met de door jou gewenste zakafmeting past op het onderste deel van je
caravandeur. Knip en zoom het door jou gewenste deel van de organizer af .
Om de organizer te kunnen vastmaken naai je aan de bovenkant van de
organizer zowel aan de linker en rechterzijde (ca. 3 cm van de zijkant) een
strookje band van ca. 3 cm lang en 2,5 cm breed stevig vast.
Let er op dat de bovenzijde van de organizer strookt met de opstaande rand van
de onderdeur van je Eribelle. Schroef de strookjes band stevig vast in de rand
aan de bovenzijde van de onderdeur en de organizer is klaar voor gebruik!
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