
De crème de la crème in caravantech-
niek. Nooit meer met plankjes in de 
weer om ‘m waterpas en stabiel te 
zetten, dat gaat volautomatisch met 
2 hydraulische steunen en 4 stabiele 
steunpoten. De grootbeeld-tv binnen 
toont ruim 1.100 satellietzenders, die 
je buiten ook op het grote scherm aan 
de luifel kunt vertonen. Gewoon het 
klepje van de projector openen en 
kijken maar. Bekijk het fi lmpje op: 
www.anwb.nl/kamperen/kampeertv

80

080-084_KCK02_ART07_Pimpmycaravan.indd   80 05-01-15   17:04

Uit de oude Redactiecaravan van de KCK ontstond 
afgelopen jaar een over-de-top showcaravan voor mannen. 
Stijf vol techniek gepakt, met mannengrappen rondom, en 
zelfs twee koelkasten voorzien van bier en barbecuevlees. 
Geheel in stijl namen de bouwers en ‘een passende’ 
vertegenwoordiging van de KCK-redactie de caravan 
onlangs in gebruik. Maak kennis met ‘De Mannenhut’. 

TEKST WIM DE ROOS FOTOGRAFIE BART HAUTVAST 

MET MEDEWERKING VAN EXPERIENCE ISLAND LOON OP ZAND, VAN VLIET CARAVANS WATERINGEN

Vet coole 
  Mannenhut!
Vet coole 

Pimp my caravan
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Echte mannen 

Tijdens de bouw kon het al niet gek 
genoeg. Tom van Vliet, Sjoerd Kuipers 
en Raymond Blok zijn de vakmensen 
die de sponsors bijeenbrachten en alle 
techniek samenvoegden. Geen simpele 
klus met zoveel elektronica! Op vol ver-
mogen zijn twee 16 Ampère aansluitin-
gen – voor onze rubriek ‘Zo doe je dat’ 
al eens gemonteerd – hard nodig. 

de gelegenheid is vervangen door een luxe barbecue. 
Het ding is natuurlijk afneembaar en beschikt over een
lange gasslang en buitenaansluiting. Zo zit je nooit in
de rook.

De relaxruimte met voldoende plaats om naast en rond de loungebanken allerhande 
mannenzaken kwijt te kunnen. De paal is in dit geval niet bedoeld voor danseressen, 
maar om het dak te ondersteunen als het terras vol staat.
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ekijks heb je zeker! Illustrator Koos 
Vellekoop tekende de opvallende 
cartoons waarmee de Mannencara-

van is versierd. Passanten op de snelweg 
houden in om nog wat langer te kijken. 
Of je deze caravan op de camping ook 
naast je wilt hebben? Uit voorzorg zal 
menig rustzoeker ‘m liever ontlopen. De 
technische inbreng van bedrijven en leve-
ranciers zorgt voor de rest van het spek-
takel aan boord. Zoals voldoende 
muziekvermogen om alles te overstem-
men, het opvallende dakterras met leu-
ningen en, niet onbelangrijk, voldoende 
draagvermogen. Zelfs een inbouwstof-
zuiger ontbreekt niet! Met plintopening, 
zodat je zand en kruimels simpel met je 

B sok weg kan vegen. De voorraad vlees en 
bier ligt mooi in het zicht in een koelkast 
met glazen deur. En uiteraard ontbreekt 

apparaat en een espressomachine. •

DE CARAVAN
KCK ‘Caravan van het Jaar 2008’
Eifelland Deseo LifeStyle, massa rijklaar 1.135 kg 
maximummassa 1.500 kg, prijs € 17.395

“De paal 
ondersteunt 

het terras”

 De KCK-mannen zijn zeer in hun nop-
jes met de gepimpte caravan. Kom hem 
bekijken tijdens de Caravana in Leeu-
warden (22 tot en met 27 januari). 

Ga jij in je eigen kampeermiddel net 
zo ver of kies je liever selectief uit de hier 
getoonde ideeën? Upload je foto op 
www.anwb.nl/pimp-my-caravan. 
Aan het slot van deze serie tonen we de 
meest geslaagde camper- en caravan-
metamorfoses van onze lezers. 

AAN DE MANNENCARAVAN 
WERKTEN MEE
Koos Vellekoop, Harteveld 
Autoschade, Batist Aluminium 
Constructies, Wim van Leeu-
wen, Powerchip, De Polyether 
shop, Be� exx B.V., KCK, Gimeg 
Nederland, Thule, SamsonMe-
dia, LifePo4you, E & P Hydrau-
lics, OCS Stanline, Jaap Zuijder-
wijk, Weber, Livin Flame, Ban-
denexpress, Dometic, Woodini, 
Tanco reklame, Hornbach, EDT 
montage, Reparob, CM Staal.  
i www.mannencaravan.nl 
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‘’Zelfs een inbouw-
stofzuiger ontbreekt
niet! Met een plint-

opening zodat je zand en 
kruimels simpel met je
sok weg kan vegen.’’



 De geluidsinstallatie – 
we gebruiken ‘m eventueel 

tijdens evenementen – voldoet 
aan alle eisen om op een cam-

ping als ‘asociaal’ betiteld te 
worden. Vier dikke luidsprekers 

zijn in de wand ingebouwd, 
eentje staat buiten.  

  Grootbeeld-tv binnen en 
lekker buiten kijken op het 
grote scherm, uiteraard onder 
het genot van een biertje.

 Schotelantenne, mover, air-
conditioning, radio, televisie, 
blu-ray, beamer, haard, luifel ...

 Voor de fotogra� e van de 
Mannencaravan werd veel uit 
de kast getrokken. Dat demon-
streert Raymond die op geheel 
eigen wijze van de quad springt. 

 De tafelbladen in de Mannencaravan zijn zelf 
gegoten uit epoxy. Wat je er inlegt, bepaal je 
natuurlijk zelf. 

 Illustrator Koos Vellekoop 
bedacht de cartoons voor de 

Mannencaravan

Toegegeven! 
Het zijn soms 
net kinderen
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