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Redactioneel 

De oktober editie van ons clubblad ligt u voor u. Het is altijd een 

hele toer om ons clubblad weer vol te krijgen met artikelen die 

eenieder aanspreekt, toch probeert de redactie altijd een mix te 

maken. Daarom maken we deze keer een begin met deel één 

van het reisverslag van de meivakantie van Han en Coby van 

Wijk. Al naar gelang, zal dit reisverslag uit twee of drie delen, 

worden gepubliceerd.    

Ook de koelkast in de caravan krijgt in dit nummer aandacht. In de meeste caravans 

zijn de absorptiekoelkast gemonteerd. De redactie krijgt hier nog wel eens vragen over. 

Het lijkt raar maar hoe hoger 

de temperatuur, hoe lager de 

koelkast. 

 

Op de valreep nog een bericht 

dat ons oud lid Jo en Trees van 

Lent, 60 jaar getrouwd zijn, van 

harte gefeliciteerd met dit 

heugelijke feit. 

 

 

In dit nummer:  

• de agenda 

• Nieuws van de secretaris 

en clubnieuws 

• Verslag van het weekend 

in Bovenkarspel 

• Nogmaals de koelkast 

• Reisverslag Bretagne 

deel 1 

• De voorzitter 

 

 

Verder voor alle leden binnen 

onze club, met grote of kleine gezondheidsproblemen veel sterkte. Beterschap en 

probeerpositief te denken, ook al valt dat altijd niet mee. 

redactie 

Redactioneel 
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Secretariaat en clubnieuws 

 

Nieuwe aanmeldingen 
 
De afgelopen periode hebben zich drie 
equipes aangemeld als lid van onze 
club. We heten de onderstaande 
nieuwe leden van harte welkom in onze 
club. Dat ze zich gauw thuis voelen. 

- Willien Beuk en Mathieu van 

den Boogaard met Triton 430 

- Jaap en Annamaria Beekman 

met een Touring Pan 

- Kees en Ida Kok met een Puck 

Large 

Opzeggingen 
Helaas hebben ook enkele leden 
opgezegd. Onderstaande leden zullen 
per 31-12-2019 van de ledenlijst 
afgehaald worden: 

- Wegens de slechte gezondheid 

van Gerthy hebben Herman en 

Gerthy Homburg helaas hun 

lidmaatschap moeten  

opzeggen. 

- Koos en Tilly ter Burg hebben 

gekozen voor een ander merk 

caravan en dus hun 

lidmaatschap beëindigd. 

- Vanwege hun leeftijd hebben 

Cor en Joke Krauwel de caravan 

verkocht en hun lidmaatschap 

op gezegd. 

Secretaris 
 

Secretariaatsnieuws oktober 2019. 
 
Gelukkig zijn de temperaturen weer 
wat normaler geworden als van de 
zomer. Zelfs in de caravan tijdens de 
zomervakantie was het veel te heet! 
Puffen geblazen en de schaduw op 
zoeken. 
 
Als ik dit schrijf hebben we nog maar 
1 weekend te goed met de club, 
namelijk het afsluitende weekend in 
De Punt. 
Ook komt het bestuur dit jaar nog 
maar eenmaal bij elkaar. Dit keer, na 
jarenlang te gast geweest te zijn bij 
Nel de Groot in Zoetermeer, verhuizen 
we een keer naar Brielle. Het bestuur 
is dan te gast bij de familie Engelblik. 
Naar een definitieve vergaderlocatie 
wordt nog gezocht. 
Mochten er belangrijke zaken beslist 
worden in deze vergadering dan leest 
u deze in de volgende editie van het 
Eriblaadje. 
 
In maart 2020 hebben we weer onze 
ALV, dat is vaak sneller dan we 
denken. Mocht u interesse hebben in 
een bestuursfunctie, dan kunt u zich 
hiervoor aanmelden bij de secretaris. 
Sinds de laatste jaarvergadering 
bestaat het bestuur helaas nog maar 
uit 4 leden. WE kunnen dus 
versterking gebruiken! 
 

 

Van de penningmeester 
De penningmeester krijgt nu al contributie binnen voor het 
jaar 2020. Wacht met het over maken van de contributie, u  
krijgt van de penningmeester in 2020 een nota 
toegestuurd (E-mail), dan heeft u nog de tijd tot en 
met februari 2020 om de contributie over te maken.   
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    Van de voorzitter 

Beste Eribanen, 
 
Graag vraag ik jullie aandacht voor het volgende: 
We zijn nu met 4 personen voor 5 functies.  
Buiten dat het een extra belasting is, kan het ook lastig zijn met nemen van besluiten.  
Dus wie o wie wil het bestuur komen versterken ? 
De functie activiteitencoördinator staat namelijk 
nog steeds open. Voor  volgend jaar is onze 
kalender al gevuld, alleen juli staat nog open. 
Maar dat is altijd een moeilijke maand om iets te 
organiseren in verband met het hoogseizoen. 
Je werkzaamheden bestaan uit het bijhouden 
wanneer wat plaats gaat vinden. 
Verder verstrek je de benodigde informatie om  
een weekend te organiseren en leggen de organisatoren verantwoording naar jou af 
hoe ze het doen, wat ze doen en hun begroting en naderhand de afrekening. Best te 
behappen lijkt me. 
Dus nogmaals de vraag: wie komt het bestuur versterken? 

Met de goed gevulde 
kalender van volgend jaar 
zijn we hartstikke blij. 
Onze dank aan de 
organisatoren.  
Er is duidelijk een nieuwe 
lichting opgestaan die 
stokje probeert over te 
nemen van de oude. Ga zo 
door. 
Dit is het bestaansrecht 
van onze club. 
De groei van de club is 
een prettig gevoel. Mensen 
zijn enthousiast. Dat willen 
we graag vasthouden. 
Dat blijkt ook wel weer  
afgelopen zondag, 29 
september. 
Toen hebben we onze 
groepsreis door 
Denemarken nog eens 
dunnetjes overgedaan in 
Veenendaal. Louis en 
Alette waren zo vriendelijk 
om hun groepsruimte 
beschikbaar te stellen voor 
deze reünie. Onze 
hartelijke dank hiervoor.  
Onder het genot van een 
heerlijk stuk monchoutaart  
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Eriba HYMER Club Nederland weekend/week - agenda 2019/2020 
 

 
1-3 november    “De Punt-weekend”     
Gastfamilies:    Henk Stel, Ymie Hooisma 
                         Jan en Ypie Nieuwland                                     
Camping:              “De Lindehoeve”   
Waar:                     De Punt (Dr.) 
Aantal plaatsen:     voldoende  
Inschrijven en betalen vóór:  10 okt. 

 
                   Agenda 2020 
 

20-22 maart    “ Vroeg Vogels weekend”  

 22 maart   Algemene Leden Vergadering    
Gastfamilies:        Het bestuur                                         
Camping:             Lierderholt   
Waar:                   Beekbergen 
Aantal plaatsen:     voldoende  

Inschrijven en betalen vóór: 

 
24-26 april       “ Stoomtram weekend”  
Gastfamilies:    Wim en Esther van Dijk 
                           René Boekel            
Camping:           
Waar:                 Berkhout    
Aantal plaatsen:   
Inschrijven en betalen vóór: 

 
15-17 mei          “   ”     
Gastfamilies:    Tinus en Froukje van Dijk 
                         Jan en Ypie Nieuwland                                     
Camping  
Waar:                     Bakkeveen 
Aantal plaatsen:      
Inschrijven en betalen vóór:   
 
 

 
7-26 juni     “Rondreis Normandië  
                    Bretagne” (Frankrijk) 
Gastfamilie:  Angela de Vries 

 
28-30 aug.         “   ”     
Gastfamilies:    Nel de Groot en  
                           Floor Quispel                                    
Camping  
Waar:                     Winterswijk 
Aantal plaatsen:      
Inschrijven en betalen vóór:   

 
25-27 sept..       “     ”  
Gastfamilies:    Wim en Esther van Dijk 
                         Ron en Wil Plomp             
Camping:          De Stal 
Waar:                 Holten    
Aantal plaatsen:   
Inschrijven en betalen vóór:  

 
16-20 okt...       “ Herfst weekend ”  
Gastfamilies:    Tinneke en Wim Iven             
Camping:          Op den Diesdonk     
Waar:                 Asten-Ommel   
Aantal plaatsen:  22 
Inschrijven en betalen vóór:  

 
 
 
 
 

  Voor vragen wat betreft de week/weekenden of andere vragen over activiteiten; 
E-mail: activiteiten@eribahymerclub.nl 

 

 

mailto:activiteiten@eribahymerclub.nl
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werden de herinneringen opgehaald bij de fotoboeken.  
We zijn het er allemaal mee eens dat het een succes was. 
Dat is inmiddels ook te zien in de aanmeldingen voor Bretagne/Normandië  

Hier zijn al 9 aanmeldingen voor binnen en nog eens keer 2 misschien. Super! 
Na de monchoutaart, werden we verwend met een Happy Hour en daarna nog de 
keuze uit 2 soorten soep met broodjes. Alles zelf gemaakt door Louis, onze kok. 
Aletta mocht alleen ondersteunen. 
Zo rond half negen was iedereen weer op weg naar huis of naar de camping. 
Zo’n bijeenkomst laat zien dat we het samen heel gezellig hebben.  
Ons motto niets moet, alles mag wordt op handen gedragen. 
Ik ben trots om een onderdeel  te zijn van deze club, jullie hopelijk ook. 
 
Angela de Vries, 
Voorzitter EHCN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  De winter komt er aan. Denken jullie er aan dat je de 
                                   banden om wissel van zomer naar winter. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een bezoekje van de Burgermeester van Oss. 
Jo en Trees van Lent zijn 60 jaar getrouwd. 
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       Verslag van het weekend in Bovenkarspel  

Bovenkarspel, bezoek aan Zuiderzeemuseum  
Weekend 16 tot en met 18 aug. 2019 
 
Vrijdag 16 aug.  
Om 16.00 uur Happy Hour!  
Ja.. ja…toen Huub en ik  
arriveerden, om 16.00 uur, zat 
bijna de hele goegemeente al  
gezellig bij elkaar!  
Stoelen opzijgezet en de kring 
werd steeds groter. 
Oeps, veel nieuwe gezichten! 
En we werden warm onthaald. 
Belevenissen, kennis en  
avonturen, van alles werd  
besproken. Het was echt een  
warme jas, die om gedaan werd. 
Bakjes, schaaltjes en kommen met heerlijke lekkernijen, bleven maar 
langskomen, zolang er niemand was die ze neerzette. 
En om 20.00 uur de openingskoffietijd! 
Alle Eribanen verzamelen in de Konkel Boet!  
Aad, Jeannet, Matthé en Sabine waren al “stiekem” in de namiddag bezig 
geweest met voorbereidingen.  
Toen iedereen van koffie en thee en, vooral van de lekkere koek, voorzien waren, 
nam Matthé het woord. Hij opende het weekend met een Eribaans toespraak. Hij 
bereidde ons zachtjes voor op onze uitstap van de volgende dag. 
 
Zaterdag 17 aug. 
Dat was “afzien”: vroeg uit bed,  
10 uur verzamelen en op naar het 
openluchtmuseum Zuiderzee. 
Op de boot werd al speciale 
aandacht gevraagd voor een  
nieuw project: de bronstijdboerderij. 
En inderdaad, een zeer aan te 
bevelen om die te bekijken. 
Wie de boeken kent van  
Jean Auel, “de aardkinderen”, 
kreeg de indruk in de tijd van Aila 
te stappen.  
Eind van de middag weer terug  
naar onze camping. Pff, het  
gezellige Happy Hour was wederom 
al begonnen. 
Tegen half 7 kwam de chinees aan. 
Grote schalen werden uitnodigend 
uitgestald. Iedereen kon haar/zijn 
bord(je) met het heerlijke eten  
opscheppen. 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Hour 
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                                                                                        Na het eten werden we nog 
                                                                                        verrast met de vraag of er  
                                                                                        nog een plekje open was 
                                                                                        voor mogelijk een ijsje als  
                                                                                        toetje. Daar was zeker oren  
                                                                                        naar. Na het eten, gezellig  
                                                                                        uitbuiken. 
                                                                                        En wat kunnen die Eribanen 
                                                                                        kleppen!! 
                                                                                        Fijn was, dat Guus dit  
                                                                                        weekend erbij was, na haar 
                                                                                        ziek zijn. Voorzichtig weer 
                                                                                        dapper een grote stap gezet 
                                                                                        in haar herstel. Ga door, 
Guus, je doet het goed!  
 
Zondag 18 aug. 
Er was al vroeg activiteiten.  
Een aantal gingen later op de 
dag weg, dus alvast e.e.a.  
inpakken. 
Om 10.00 uur de traditionele  
afscheidskoffie. Ook hier lieten  
de Eribanen zich niet onbetuigd  
’het gekonkel’, (geklets, gepraat, 
ge-ouweneel), was niet van de 
lucht.  
Dat moest wel, want we  
zaten in de Konkel Boet!  
Aan het eind van deze gezellige  
ochtend, sloot Matthé de 
Eriba-weekend met een woord  
van dank aan de organisatoren.  
En niet alleen Matthé, ook de  
andere Eribanen maakten, met 
een groot applaus, duidelijk dat 
het een goed, gezellig en  
verzorgd weekend is geweest.  
Er is zelfs gesuggereerd dat de  
organisatie contact heeft gehad 
met  de weergoden.  
Want op de, voor ons, cruciale 
momenten, hadden we droog  
weer! 
Dus nogmaals: hele grote 
complimenten aan het team Aad en Jeannet, Matthé en Sabine, voor dit soepel 
verlopen weekend! 
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P.S. : Maandag 19 aug. 
Een aantal Eribanen waren achtergebleven. Lekker uitslapen of al vroeg met 
inpakbezigheden doende, hebben zij nog de afscheidskoffie dunnetjes over 
gedaan.  
Gezellig koffieleuten met meegebrachte koek werd nog de nostalgische 
smoelenboek besproken. Eerdere uitstapjes passeerden de revue en ook de mooie 
reis naar Zweden kwam aan bod. 
Kortom, na zo’n 2 uur kleppen, kletsen en anderszins, hebben we afscheid van 
elkaar genomen met een hartelijk ‘tot ziens’ voor de volgende keer. 
 
Joke de Boer Stam 
 
 
 

Het weekend na bespreken 
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             Meivakantie in Bretagne 

Meivakantie 2019 
Al een aantal jaren op rij willen we in de meivakantie 

richting Bretagne in Frankrijk. Dit in het voorjaar om 

de hitte en vooral de drukte in dit toeristische gedeelte 

een beetje te ontlopen. Maar al een aantal jaren op rij 

bestond de meivakantie helaas maar uit een week  

verlof, tot dit jaar. Dit jaar kwam het zo uit dat we twee 

weken meivakantie hadden. Dus was ons reisdoel snel 

bepaald. Van te voren hadden we de beide campings 

besproken. 

 

19-4-2019. 

Omdat naar de punt van Bretagne in een 

dag heen rijden, met de drukte van het 

paasweekeinde, vermoedelijk net te ver 

is met de caravan (925 km) vertrekken 

we al op ons gemak op vrijdag.  

We maken na 435 km rijden, dus 

ongeveer halverwege, een tussenstop in 

Neufchatel-en-Bray. Gelukkig maar, 

want het is behoorlijk druk op de weg, 

vooral rondom Antwerpen stond het 

veel stil. Het schoot niet echt op.  

We komen hierdoor onverwachts op een hele mooie, schone en ruime camping terecht. En 

goedkoop ook: maar 17,40 voor 1 nacht incl. de stroom. Een adres om te onthouden dus.  

 

20-4-2019. 

Om 10 uur vertrekken we op ons gemak na in het zonnetje buiten ontbeten te hebben. We 

hebben nog 488 km te gaan volgens de navigatie. Het eerste stuk is lekker rustig rijden en 

schieten we goed op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              12                                Het Eriblaadje oktober 2019 

 

 

    

Maar later op de dag wordt het drukker en drukker. Veel opstoppingen en vaak langzaam 

rijden. Uit eindelijk doen we er nog ruim 7 uur over en komen we pas om 17.30 aan in 

Ploumanach. Het is een 5* camping van Yelloh village met echt alles erop en eraan. Niet 

helemaal ons ding dus, veel te druk. Snel staat ook de voortent op en lopen we naar het 

restaurant voor een pizza, in koken hebben we geen zin meer. Valt niet tegen. Alleen met 

betalen worden gelijk voor ruim 1 euro besodemieterd. Dat gebeurde bij het benzine tanken 

onderweg ook al een keer met het wisselgeld.  

 

21-4-2019 

                                                                                    Omdat het er naar uit ziet dat het weer er  

                                                                                    van de week niet beter op wordt besluiten  

                                                                                    we vandaag maar te gebruiken om hier  

                                                                                    langs de kust te wandelen. We zitten hier  

                                                                                    op een van de mooiste kustgebieden van  

                                                                                     Bretagne. De kust bestaat hier uit rotsen  

                                                                                    van roze graniet die door wind en water in 

                                                                                    allerlei vormen zijn geërodeerd. Eest  

                                                                                    lopen we een stuk naar rechts, richting 

                                                                                    Perros-Guirec, Na daar op de boulevard 

                                                                                    ons brood opgegeten te hebben lopen we 

                                                                                    retour en dan door naar Ploumanach. Het  

                                                                                    tweede stuk van de wandeling is mooier  

dan het eerste. Hier zijn echt de mooiste natuur creaties te zien. Na op een terras thee 

gedronken te hebben lopen we terug richting camping. We stoppen nog even om de vuurtoren 

beter te kunnen bekijken. 

 
22-4-2019 

Volgens de receptie moet er in Tregastel een van 

de leukste markten van de omgeving zijn, 

Ook op 2de Paasdag. Een wandeling van een uur 

langs de weg voert ons inderdaad naar een  

behoorlijke grote en gezellige markt toe. Meer 

dan 100 kraampjes staan hier langs de weg in  

verschillende straten. Na een vers belegde 

baguette gegeten te hebben lopen we terug. 

Dit keer lopen we alleen via de haven van  

Tregastel, waar het eb is, richting kust. Hier lopen 

we nogmaals via het kustpad met zijn fraai  

gevormde stenen en rotsen terug naar de camping. 

 

                                                           23-4-2019 

                                                          Vandaag rijden we naar Lannion. Volgens onze gids een 

                                                           bruisende stad. Met een stad had de gids gelijk, maar het  

                                                           bruisende konden wij helaas niet ontdekken. 

                                                           Een voor zo’n stad maar heel klein centrum, maar wel met  

                                                           heel oude huizen en leuke geplaveide steegjes met leuke  

                                                           winkeltjes. Na bij een bakker een baguette gegeten te 

                                                           hebben besluiten we verder te rijden.  

                                                           Ook omdat we hier maar max 2 uur op de parkeerplaats  

                                                           mogen staan. We rijden naar het even verderop gelegen  

                                                           La Roche- Derrien. Ook over dit plaatsje is de gids heel  

                                                           lovend en verhalend. Het lijkt er echter wel uitgestorven. 
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Wel leuk om te bezichtigen zijn de kapel, op het hoogste punt 

gelegen met een leuke kijk over het stadje heen.  

Ook een bezoek waard is de kerk de Notre Dame de la Pitié. 

Hier is inderdaad een hele mooie Pieta te vinden die ons 

allebei aanspreekt. Op het aardige dorpsplein drinken we eerst 

bij de bar-tabakshop thee voordat we terug rijden naar de 

camping.       

 
24-4-2019 

De beloofde regen is vannacht gekomen en houdt tot laat in de 

morgen aan. Vlak voor de middag, als de zon door de wolken 

probeert te komen, rijden we naar het havenplaatsje Paimpol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit ligt ongeveer 40km oostelijk van de camping.  In de haven liggen naast een paar 

vissersboten voornamelijk plezierjachten. Het is een leuk gezellig stadje met een leuk 

centrum met allerlei 

winkeltjes. Recht tegenover 

Paimpol ligt Ille de Brehat, 

een eiland waar je per boot  

naartoe kunt.  

Dit eiland, ook wel bloemen 

eiland genoemd, is bij Coby 

bekend van de Franse les.  

We spreken af dat we er de 

volgende dag naar toe gaan, 

maar de weersvoorspellingen 

zijn niet goed en er is een 

koude en harde wind de  

volgende dag. Dus besluiten  

we om dit dan maar helaas 

niet te doen. 

 

 

Volgende keer gaan we  

verder met het reisverslag 
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            De absorptiekoelkast in de caravan 

Alles over de caravankoelkast 

Een caravankoelkast is wel zo handig  op  
vakantie. Het eten blijft langer vers en je hebt 
altijd een koel  drankje bij de hand.  
Er zijn grofweg twee soorten koelkasten te  
onderscheiden: de absorbtiekoelkast en de                                                                     
compressorkoelkast. Caravans zijn meestal  
uitgerust met een absorptiekoelkast.  
Voor een goede werking en voor de veiligheid 
is enige kennis over zo’n caravankoelkast  
noodzakelijk.  

Absorptiekoelkast 
De absorptietechnologie veroorzaakt een chemisch proces waarbij met behulp van 
warmte, opgewekt door een brander of door elektrische verwarming, een 
natuurkundige reactie ontstaat tussen ammoniak en waterstof (de koelvloeistof). Door 
die reactie wordt via het koelelement warmte onttrokken aan het interieur van de 
koelkast. 
 
Voor- en nadelen absorbtiekoelkast 
          + Geruisloze werking 
          + Automatische energiekeuze 
          + Werkt op gas, 12 volt en 230 volt 

           - Koelbereik 
           - Capaciteit op 12-volt 

Compressorkoelkast 

Een compressorkoelkast werkt alleen op 230 Volt. De compressorkoelkast maakt 
gebruik van een koelmiddel. Zonder chemische processen wordt dat gecomprimeerd, 
waarna het expandeert en koelt. Dit type caravan/camperkoelkast kan temperaturen 
tot -15° C of lager bereiken. Ze zijn vaak met een vriesvak uitgerust. 

Een nadeel is dat hij geluid maakt, al wordt dat vaak teruggedrongen door steeds 
betere isolatie. Als de stroom uitvalt terwijl je er niet bent, kunnen etenswaren 
gevaarlijk warm zijn geweest zonder dat je daarvan weet. Stroomuitval kun je, dankzij 
het zuinige energieverbruik, wel opvangen met een accu. 

Voor- en nadelen compressorkoelkast 

+ Groot koelbereik 
+ Diepvriesvak 
+ Energiezuinig 

- Werkt alleen op 230 volt 
- Duur in aanschaf 
- Geluidproductie 
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Gas, 12 volt of op 230 volt 

De absorptiekoelkast uit de caravan werkt het best op gas. Bij gebruik van 230 en 12 
volt kunnen door vervuilde contacten en stekkers aanzienlijke verliezen optreden 
waardoor de werking vermindert. Goed onderhoud aan stekkers en elektrische 
verbindingen voorkomt corrosie en houdt die verliezen zo klein mogelijk. De koelkast 
werkt optimaal bij een omgevingstemperatuur tussen +10 en +32° Celsius. Een 
compressorkoelkast werkt alleen op 230 volt maar heeft wel een groot koelbereik, 
ook bij hoge temperaturen boven de +30° Celsius. 

Lekken 

Als je de koelkast op gas ontsteekt, kan er lekgas vrijkomen. Als de gasvlam 
eenmaal brandt, verbrandt dat gas gewoon. Waait de vlam uit, dan wordt de 
gastoevoer afgesloten door de thermische beveiliging. Dat duurt ongeveer 30 
seconden en tot die tijd kan er ook gas vrijkomen. Dat gelekte gas ontsnapt via de 
ventilatieopening die onder de koelkast in de vloer zit, of via het onderste 
ventilatierooster. 

Mits goed ingebouwd en goed onderhouden, kun je een koelkast ook ’s nachts op 
gas laten werken. Als de vlam onverhoopt uitwaait ontstaat er geen gevaar want het 
zogenaamde thermokoppel sluit de gastoevoer af na ongeveer 30 seconden. 
 

Brand of koolmonoxide 

Als een koelkast goed wordt ingebouwd en onderhouden - in de gebruiksaanwijzing 
kun je de inbouwvoorschriften zelf controleren - dan zijn er geen risico’s verbonden 
aan het gebruik op gas. Koolmonoxide ontstaat bij slechte verbranding, bijvoorbeeld 
als er onvoldoende verse lucht naar de brander wordt gevoerd en er onvoldoende 
wordt geventileerd. Als alles goed is gemonteerd, kunnen de rookgassen niet in het 
interieur van de caravan komen. 

Rijden met de koelkast op gas 

Rijden met de koelkast op gas kan zonder problemen. Maar bij tankstations of op 
veerboten geldt een verbod op open vuur. Voor het binnenrijden van tankstation of 
schip zal de gasvlam uit moeten. Het verdient daarom de voorkeur om de koelkast 
tijdens het rijden via een constante stroomdraad op 12 volt te laten werken. 

Optimaliseer de werking in zomer en winter 

De ruimte aan de achterzijde van de koelkast moet ’s zomers en ’s winters 
hermetisch zijn afgescheiden van de rest van het caravaninterieur. Bij wintergebruik 
op 230 volt moeten de winterafdekkingen op de koelkastroosters worden geplaatst 
als de temperatuur onder de 5 graden Celsius komt. 's Zomers moet de temperatuur 
achter de koelkast zo laag mogelijk worden gehouden. Dat kan door: het verwijderen 
van de (moderne) koelkastroosters uit de inbouwramen; de voortent goed te 
ventileren als de koelkastroosters daarin uitkomen; het plaatsen van een ventilator; 
het verwijderen van het horrengaas achter de koelkastroosters. 
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Onderhoud 

Zelf kun je het interieur van de koelkast reinigen. De ruimte er achter bereik je via 
de ventilatieopeningen die dan even moeten worden verwijderd. De vakman moet 
elke twee jaar de brander, de inspuiting en het kookvat (allemaal onderdelen van 
de koelkast) controleren. Als laatste moet de drukregelaar van de gasfles in 
goede conditie zijn 

Tussenstop? Zet de caravankoelkast uit! 

Schakel de koelkast van een caravan altijd uit als u onderweg stopt. Een 
absorptiekoelkast verbruikt veel stroom. En als je lang stilstaat dan kan de 
koelkast de accu van de auto leeg trekken. 

Hier een globale index hoe een thermostaat ongeveer moet staan voor een goede 
koeling bij en een absorbtiekoelkast.  

Buitentemperatuur     advies stand 
      

      + 30 1 

      + 25 1-2 

      + 20 2 

      + 15 2-3 

      + 10 3 

      +   0 4 

      -    5 4-5 

      -  10 5-7  

         Bron Electrolux koelkasten    
 


