
 
Suleica restauratie deel 1. 

Nadat ik  enkele jaren geleden op het Frans internationaal  
treffen een Suleica zag en ik vorig jaar tijdens een COC  
treffen in de Eifel naast de Suleica van Damian mocht 
kamperen was er geen houden meer aan. 
Het was diezelfde Damian van de COC die me tijdens een  
Suleica treffen de gouden tip gaf  die tot het huidige avontuur 
leidde. 

 
Dan was er die eerste ontmoeting, ze leek wel een beetje 
afgedankt daar in dat hoekje. Maar gelukkig had ze toch een 
(beschadigd) zeiltje gekregen tijdens de langdurige ziekte van 
haar baasje. 
Natuurlijk gaat er dan veel door je heen tijdens zo een 
aankoopproces , als je nuchter denkt komt het in je gedachte 
NIET KOPEN want: te versleten, te verrot, te verroest, 
stukken niet meer te vinden……  Maar een stemmetje zegt 
zeer stilletjes……. 

 
Voor de restauratie heb ik een droge garage en zeer veel 
moed te beschikking, vooral van dat laatste bleek er veel 
nodig te zijn. 
Na een fotosessie werd de Suleica volledig gedemonteerd en 
een eerste onaangename verassing kwam vanonder de 
houten vloer (dubbele bodem) vandaan; dertig liter water 
werd vanuit de holle ruimtes met een dweil overgeheveld naar 
de plantjes in de tuin. De rotte houten delen naar mijn grijze 
vuilnisbak. Dat zeiltje was dan toch minder waterdicht als 
gedacht!!!  

Eerste werk na de demontage was het onderstel aanpakken , 
remmen en lagers kregen een revisie en onderstel werd 
gemetalliseerd. Maar de metalen torsie-as bleek na 50 jaar 
nog in goede conditie en kan dus nog eens zo lang mee. 
De polyester opbouw werd door ondergetekende volledig 
handmatig ontdaan van verf en andere narigheden, een 
karweitje van enkele maanden, ook hier werden enkele “vieze 
dingen” ontdekt; haarscheurtjes in de gel coat en enkele 

blaasjes met bruin vocht daarin (polyester rot?). 
Na een cursus ‘polyester’ gevolgd te hebben vond ik het hoog 
tijd een ‘professional’ te vinden voor de polyesterwerken aan 
de buitenkant en geloof me, deze mensen zijn zeer dun 
gezaaid. 
Een prof met reputatie werd 50 kilometer verderop gevonden. 
Na een telefonisch contact en enkele foto’s doorgestuurd te 
hebben, kwam een team de patiënt ter plaatse bekijken. Een 
deal met als sleutelwoord ‘tussendoortje’ voor deze werken 
werd gesloten. Gelukkig diende ik aan de buitenzijde (op 

enkele karweitjes na) niets meer te doen, buiten het betalen 
dan natuurlijk. 
De haarscheurtjes in de gel coat (afwerklaag aan de buiten-
zijde caravan) dienden afgestopt te worden, d.w.z. aan het 
uiteinde van elk scheurtje diende een ondiep gaatje geboord 

te worden. Het 
werden zeker meer 
dan duizend. Dan 
werd de caravan 
aan de buitenzijde 
volledig gestoomd 
onder hoge druk 
zodat alle mogelijke 
verontreiniging  
(opgeloste polyester 
dat osmose heet) uit 
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elk gaatje verwijderd werd, Een toestel om dit werkje uit te 
voeren  was gelukkig niet duur om te huren. 
Aan de binnenzijde waren de werken eenvoudiger; alle 
bevestigingspunten van de meubels dienden herzien en 
verstevigd te worden want Suleica betekend tenslotte ‘super 
leichte caravan’. En hier en daar was alles toch wel zeer licht 
(lees fragiel) uitgevoerd. Na de caravan opgeschoord te 
hebben met bouwsteunen werd de bestaande spant 
verstevigd en nog een extra nieuwe spant werd voorzien. 

 
Vele kleine spantjes werden op zwakke plaatsen gemonteerd 
om een steviger geheel te krijgen. Ook dit was een langdurig 
karweitje; niets was recht daar alle spantjes de ronding van 
de romp dienden te volgen. Ook een nieuwe vloer met 
verstevigingen en isolatie werd in deze fase aangebracht. 
In het najaar werd de Suleica op transport gezet en begon ik 
aan de restauratie van de meubeltjes. Een gedeelte diende 
vernieuwd en een ander gedeelte kon ik herstellen na het 
ontdekken van plooibare berkentriplex met een dikte van één 
millimeter. 
Het herstellen met plooibare berkentriplex is relatief 
eenvoudig; je knipt met een schaar de vorm die je wilt en 
kleeft het op het beschadigde meubel. Het ziet er dan uit als 
nieuw. Zelfs ronde vormen zijn hier geen enkel probleem. 
Het restaureren van de meubels schoot dan ook goed op 
zodat ik tijd kreeg om op ‘Kapaza’, ‘Tweedehands’, ‘E-bay’ en 
andere soorten verkoopsites de nog ontbrekende onderdelen 
te zoeken. Vermeldingswaardige  onderdelen waren de Hella 
achterlichten; zij bleken ooit ook op een Porsche gediend te 
hebben en de prijzen gingen dan ook, naar een recordbedrag 
van tweeduizend Euro op E-bay voor twee van deze 
achterlichtjes dat ik als verwerpelijk noteerde. 
De wanden van een Suleica zijn bekleed met een vinylstof 
waarop een Venetiaanse tekening te zien is. Helaas was deze 
te zeer beschadigd door één van de vorige eigenaren en 

diende dus volledig vernieuwd te worden. Een moeilijke 
zoektocht in het vooruitzicht dacht ik, doch dit was buiten de 
waard (lees; één van onze leden) gerekend. Kristof wist (daar 
hij in het vak zit) de juiste mensen aan te spreken en zelfs 
proeven uit te voeren om tot een ideale replica te komen . 
Onder deze bekleding zat een isolatie van wit piepschuim. 
Daar alle vormen rond zijn moet dit een monnikenwerk zijn 
geweest om aan te brengen. Na wat ‘Googelen’ werd de X-
treme isolatie ontdekt, helaas niet goedkoop maar wel een 
zeer goede isolatie en handig om aan te brengen tegen al de 
ronde vormen. 
In een volgende editie; de afwerking en meer…… 
                                                                  Patrick Pelckmans 
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