Ons Eribelle Project.
Wij, Petra en ik, zijn fan van Fiat Panda en hebben er beide een. Bij toeval zagen wij een advertentie
van Jan uit Deventer over een
kleine caravan, een Eribelle. De
Panda kon die trekken. Wij huurden
er een voor een week en
vertrokken naar Normandië. Dat
was handig, comfortabel en we
hadden bekijks. Het was mooi weer
en we leefden buiten. Het bed werd
niet opgeklapt en de luifel opzij en
achter niet altijd gebruikt. We
konden handig buiten koken met
een plank op het fietsenrek
achterop. Wel tochtte het soms,
dus we misten een windscherm. De
Panda trok goed maar kwam soms
wat power te kort bij een lange klim.
Op vakantie in Zweden kregen wij de tip van Petra’s zuster dat er een Eribelle te koop stond bij een
Nederlands echtpaar in Frankrijk. Toevallig boekten we in
september een week vakantie in Frankrijk, in een tent via
vakantieveilingen. Dus we kochten de kleine caravan ongezien
omdat de verkoper zei dat hij goed was, wel met
gebruikerssporen.
In Frankrijk aangekomen waren de mensen aardig. De caravan viel
wat tegen. Die van Jan was wit, deze eiken met toch wel veel
gebruikerssporen. Hij had ook lang buiten gestaan en had
hagelschade. Het werd een opknapproject.
Thuis gekomen huurden we een stalling in de buurt. Voor de deur
werd de caravan zoveel mogelijk gesloopt. Dat viel mee, het geheel was uit elkaar te schroeven en
zat vernuftig in elkaar. Alleen de vorige eigenaar had zaken toegevoegd en daarbij lijm gebruikt. Dat
beschadigde de wanden best wel lelijk. Behalve de bovenkasten en de
keukenunit was de caravan geheel leeg.
De zolder werd ingericht als werkplaats en het hout en verder toebehoren
netjes neergezet. De kussens waren 28 jaar oud en die werden weggegooid.
Eerst moest de caravan gekeurd, we gingen voor een Bovagbeurt. Dat viel
behoorlijk tegen. Alle gasslangen vervangen, de remvoeringen zaten er
gebroken in, nieuwe schokbrekers, banden enzovoort. De gasfles was uit de
tijd en werd enkel nog door horeca zoals een viskar gebruikt. Ai, dat was een
dure grap maar: hij kreeg een Bovagsticker 2015 achterop. De bodem is goed
en de vochtmeting droog.
De vrouw van het Nederlands echtpaar in Frankrijk knapte meubels op en gaf ze een oude look door
ze te verven, weer gedeeltelijk kaal te schuren en met goudwas en vernis te conserveren. Dat idee
namen we over. Het eiken verdween onder lagen witte grondverf, kleurverf, schuurwerk, goudwas
en sterke vernis.

De caravan van Jan uit Deventer was aan het voeteneinde open
gemaakt. De wc unit was eruit en vervangen door een kopkeuken
over de hele breedte. Ons idee was om allebei op een bank te
kunnen leunen wanneer we ’s avonds binnen op de laptop naar
een serie keken. Het paneel van de wc bleef er dus in en er kwam
een paneel bij aan de deurkant. De keuken werd doorgetrokken
over de gehele breedte, ook de kastjes bovenin in de zelfde stijl.
Onderin het nieuwe keukenkastje kwam een chemisch toiletje
wat in de avond naar het midden getrokken kan worden. De
waterjerrycan kwam ernaast. De deur van Jan had handige rekjes
voor de borden. Deze rekjes kwamen op de twee panelen aan de
kant van de keuken.
Aan de deurkant zat geen elektriciteit, ook voorin niet. Er kwamen via de onderkant stopcontacten in
het bovenkastje kastje opzij met een lamp daaronder. Ook kwam er een stopcontact onder de
caravan bij de deur. De stroom voor buiten en voor de voortent kan daarop worden aangesloten. Het
snoer onder de caravan werd doorgetrokken naar de disselbak. Daar kwam een stopcontact,
eveneens twee dubbele bij het bed. Tegenwoordig zijn daar stopcontacten onontbeerlijk, o.a. om je
smartphone op te laden en de laptop voor tv.
Van de site van de Eribelle club kwam het idee van de Eribelle van Coert om een serviceluik te maken
en het pad tussen de voorbanken gedeeltelijk dicht te maken. Er ontstaat zo een zgn garage. Coert
vond een aluminium frame voor het luik mooi en dat
is ook zo, maar niet zelf te maken aldus artikelen op
internet. Het werd dus een plastic frame. Voor de
tafel was het idee om een poot in het midden te
bestellen. Die poot komt in een gat in de vloer. De
oude tafel werd daarvoor gebruikt maar door diens
lengte viel er niet goed op te leunen. Het resultaat is
dat de tafel gewoon aan zijn beugel hangt, vooral
onder het rijden is het meer stabiel. Er is een luik binnen onder de linker bank gekomen zodat spullen
makkelijk van opzij kunnen worden gepakt.
Het idee is om in de ochtend je dekbed en onderlaken
naar voren te slaan op het nieuwe kussen tussen de
banken en de tafel omhoog te doen. Handig voor
onderweg en we zijn toch maar met z’n tweeën.
Wanneer de tafel buiten blijft staan zitten onder het
nieuwe kussen afgezaagde planken van een
lattenbodem. Die valt uit te trekken zodat de tafel niet
nodig is om het bed te maken, maar het kan ook met de
tafel. De gordijntjes hebben net als het dekbed het
motief van een wereldbol.
Het werken voor de deur viel op het laatst tegen door de sociale druk van de buren. Er is tekort aan
parkeerruimte maar de lange perioden, soms weken, werden toch gedoogd. Ook de mensen van de
stalling klaagden niet: erin door de week en eruit voor het weekend.
De week tent in Frankrijk was een zeer koude week. We
lagen met twee lagen kleding aan in bed. Daarom maakten

we elektrische vloerverwarming in de Eribelle, 220 V wat gewoon onder zeil en laminaat kan. De
vloerverwarming zit vanaf de deur tot de zijkant in de keuken en het stuk tussen de banken en is
aangesloten op een thermostaat.
Natuurlijk deden ook het kraantje en de dompelaar het niet, dus die moesten nieuw. De koelkast
doet het goed. Omdat een van de Panda’s geen airco had en zich een financiële meevaller voor deed,
werd deze Panda vervangen door een Panda met een
sterkere motor, een 100 HP. Deze had al een trekhaak.
Alles in de caravan was weer in elkaar gezet, de elektriciteit
aangesloten, een nieuwe lichtgewicht gasfles gekocht en
allerlei spullen zoals een kabelhaspel, een kampeertafeltje
etc dus: proefkamperen.
Het was koud toen de reis naar Noordwijk begon. De auto
trekt goed maar is wel stug van vering. Er zit een mooie en
grote voortent bij, dat was een grote meevaller. Het is moeilijk om hem op te zetten en de vele
stokken zijn erg zwaar. Met behulp
van enkele geroutineerde mannen
op de camping lukt het en hij staat
er strak bij, groter dan de Eribelle
zelf. Er blijkt ook een luifel te zijn
zonder stokken. Dat is handig om
snel op te zetten maar wel weer
extra stokken om aan te schaffen
en te vervoeren. De voortent, luifel,
stokken, onderzeil, kampeertafel
en twee stoelen passen netjes in de
garage. We hebben expres niets in
de Panda vervoerd. Het geheel wordt nog wel een keer volgepakt gewogen. Leeg zaten we rond de
500 kg, de kogeldruk vol lag rond de 55 kg. Door de garage voor is de watertank achterin.
Het is die nacht in Noordwijk buiten 2 graden. De vloerverwarming houdt de kou voldoende buiten
om gewoon in pyjama onder een enkel dekbed te kunnen slapen. Het gaat net aan in deze extreme
situatie, die je hoopt niet tijdens vakantie mee te maken. De nieuwe kussens zijn zacht genoeg, die
van Jan waren te hard voor ons waardoor we slecht sliepen. Wel is de bekleding wat te ruim om het
koudschuim bemeten waardoor de stof niet strak zit en plooit. Het koken gaat goed en de kraan doet
het ook. We zijn tevreden, de ruimte tussen de keuken en de dichte panelen is breed genoeg om te
kunnen koken. Nu op weg naar de echte vakantie…..

