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De Rova uitdaging 

HET BEGIN VAN DE ROVA UITDAGING !!!
VINDPLAATS !!!

DE UITDAGING KAN BEGINNEN !!!

EVEN MIJN GEHEUGEN WAT OPFRISSEN !!!
HET ZIET ER MOMENTEEL TOCH AL WAT 

BETER UIT !!! MAAR WE HEBBEN NOG 
VEEEEEL WERK VOOR DE BOEG Hé Ci ?
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De Rova uitdaging 

19 december 2014 deel 1

Vandaag werd de Rova van de stal weide naar het atelier overgebracht. De caravan zal vanaf 
nul terug moeten opgebouwd worden. Als donor voor het interieur gebruiken we een Tabbert.

De Rova op de stalweide klaar voor vertrek.

Wegens de hevige regen kwam de 
combinatie vast te zitten. Een beetje 

extra trekkracht van Valere was nodig.

De overbrenging in de regen ging goed. 
Wel viel de caravan verlichting uit 

wegens vocht in de stekker.

De nieuwe stalling van de Rova. Hier zal eerdaags 
het karkas van het chassis gehaald worden.
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22 december 2014 deel 2

Om op schema te blijven hebben we vandaag een extra werkdag gehouden. 
Na een grondige reiniging werden chassis en carrosserie van elkaar gescheiden. 
Het chassis is vooraan fel aangetast door roest. De voorste dwarsbalk zullen we moeten vervangen 
evenals de twee schuin lopende profielen. De disselbuis is ook erg aangetast juist voor het 
dwarsprofiel. We gaan dit proberen te versterken door een buis in de disselbuis te steken en deze 
daarna aan elkaar te lassen. Op de zijprofielen gaan we haaks een paar profielen extra aanbrengen 
zodat de carrosserie meer steun heeft. ·

De binnenkant werd eens goed gereinigd 
met de hogedruk spuit.

De voorkant van het chassis heeft 
veel geleden van de roest.

Het chassis en de carrosserie werden
van elkaar gescheiden.
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14 januari 2015 deel 3  

Vandaag was het las-dag

Zoals eerder gezegd gingen we de voorste 
dwarsbalk vervangen. Een zijde is reeds klaar.

De dokter had gezegd dat we een medicijn moesten innemen
tegen lasogen na het lassen;

Het chassis hebben we aan beide zijde 18 cm 
verbreed om meer steun te hebben voor de 

carrosserie.
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14 januari 2015 deel 4

Nog een las dag

Aan de achterzijde lassen we een L profiel
om het chassis 6 cm te verlengen.

De triangel en de voorste dwarsbalk 
zijn vervangen.

Enkele extra dwarsprofielen geplaatst om de 
vloer te verstevigen.

Van een buis maken we een mof om de zwaar 
gecorrodeerde disselbuis te verstevigen.

Voila de mof is klaar om vast gelast te worden.
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16 januari 2015 deel 5

Lassen, slijpen en schuren

Door middel van een paar domme krachten 
rechten we het chassis.

Blijkt dat deze caravan indertijd nog gebruikt is 
als camper door een bekende veldrijder

Nieuwe uitdraai pootjes komende 
van een sloop Sprite..

Klaar om in de verf te zetten.

Volgende klus is de as reviseren.
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23 januari 2015 deel 6

ROVA  AVONTUUR !

As van rova revizeren ! Chassis voorzichtig onder de rova gerold !

Chassis nog een beetje richten
naar de juiste gaten ! 

Voor de correcte montage !

O.K het ziet er als nieuw uit !

De Ci is tevreden dat de restauratie verloopt 
volgens vooropgestelde plan !
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28 januari  2015 deel 7

De bak staat terug op het chassis. 
Het geheel is nog niet definitief vastgezet daar we eerst de vloer moeten inbouwen. 
De caravan werd 180° gekeerd zo kunnen we er nu gemakkelijker in en uit.

De landing is ingezet. Eerst de onderkant van de neus 
nog even poetsen.

Landing is geslaagd Buiten werd de caravan 180° gedraaid

Daar we de oplooprem nog niet gemonteerd 
hebben kon de caravan 
volledig in het werkhuis.

De hereniging werd gevierd met een sobere 
maaltijd.
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30 januari 2015 deel 8

Terwijl Lucien de binnenkant opkuist en de gaten in de boden dicht,
plamuur ik aan de buitenkant de putjes dicht. 

Met de grove borstel er door.

Er waren heel wat gaten te dichten. 
Lucien gebruikt hiervoor 

glasvezelmat en polyersterhars.

We hebben nog veel werk voor de boeg om 
hier een gezellige ruimte van te maken. Maar 

Lucien is positief.

Na het dichten van de gaten met 
polyestermastic moet er flink geschuurd worden 

vandaar het stofmasker.
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 4 februari 2015 deel 9 aantal werkuren 56

De vloer ligt er in en de omlijsting van de deur is geplaatst.

De isolatie werd met kit vastgelijmd.

     De oude deurlijst werd verwijderd.

Help ! Ci ik kan er niet meer uit.

Als vloer gebruiken we multiplex van 18mm dik. 
Hieronder leggen we isolatie van 1cm dik.
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 5 februari 2015 deel 10 aantal werkuren ???

We hebben de vloer verder vastgezet en koffie gedronken. 

Leon kwam eens kijken naar de werken. 
Gerda (niet op de foto) was met Ria 

aan het koffie kletsen.

Lucien heeft niet er altijd 
zijn hoofd erbij als hij werkt.

Busje komt zo, busje komt zo
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12 februari  2015 deel 11 aantal werkuren 

Het vastlijmen van planken om later de wand 
aan te bevestigen nam veel tijd in beslag.

De meubels komende van een sloop De Reu 
werden geleverd als IKEA pakket. 

Het constructieplan was er echter niet bij.

De decoupeerzaag had na 30jaar dienst 
de geest gegeven. 

Wegens hoogdringendheid gingen we over 
tot aanschaf van een recenter exemplaar. 

Deze werd meteen getest 
bij het uitzagen van de raamopening.

Het vernuft van Lucien kent geen grenzen. 
Hier gebruikt hij een plastiek hoeklijst 

omgekeerd zodat we er later een 
hardboard paneel kunnen in passen..

Eindelijk zijn we zover, een wand is geplaatst. 
Bovenaan zien we de omgekeerd geplaatste plastiek lijst.
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20 februari  2015 deel 12 aantal werkuren 93

Voor we tot het plaatsen van de wanden konden overgaan moesten we heel wat 
voorbereidend werk doen. Hier en daar een houten blokje vastzetten met polyester, 
de wanden zo goed mogelijk isoleren en de bedrading leggen. 
Voor de wanden gebruiken we hardboard (Unalite) dit is vele soepeler dan MDF.

De bedrading voor de achterlichten . Plaatsen van isolatie.

Elke plaat vergde veel paswerk De voorkant was nog moeilijker wegens 
de ronding. We hebben twee panelen 
geplaatst deze worden in het midden 

samen gehouden door een plastiek H profiel.

Na een zware werkdag
ging Lucien blij naar huis.
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27 februari  2015 deel 13 aantal werkuren 99

Na het plaatsen van de wanden werd overgegaan tot het leggen van vloerbekleding. 
Nu kunnen we beginnen met het installeren van de meubels. 

Voor we de vloerbekleding leggen gaat Lucien 
eens lekker stofzuigen.

Zorgvuldig gaat Lucien tekeer 
met het knip en snijwerk

Zie hier het gelegde resultaat De tafel was snel geplaatst.

Een goeie loodgieter vinden is niet gemakkelijk. Pas maken van het tussenschot. Dit dient niet 
alleen om het slaaphoekje af te sluiten
maar ook om het dak omhoog te liften

en te ondersteunen.
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8 maart  2015 deel 14 aantal werkuren 114

Het inrichten van de caravan vergt veel tijd daar alles steeds moet aangepast worden 
aan de rondingen van de caravan.

Tussendoor even genieten 
van de eerste lentezon.

De voorste zithoek is klaar.Later zal de wand 
nog bekleed worden.

Lucien maakt hier de plank, die later 
in de koepel zal geplaatst worden,

 pasklaar met de cirkelzaag.

Eenmaal deze plank geplaatst kunnen we 
later de bekleding van het dak eraan 
vastmaken. Gelukkig kwam Valere 

even langs zodat ik wat foto's kon nemen.

Neen.Lucien is hier geen XXL broodje 
aan het klaarmaken. Hij brengt hier 
montage kit aan om de plank tegen 
de koepelwand te kunnen lijmen.

Rechts zien we de plank tegen wand zitten. De 
dwarsbalkjes zorgen voor de nodige 

spankracht.
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Voorbereidend werk aan de kleerkast.

12 maart  2015 deel 15 aantal werkuren 132

De tussenwanden die het slaapgedeelte afbakenen en tevens het dak liften zijn geplaatst 
alsook de dekenkisten voor het bed. Het keukenblok heeft nu een bovenkastje. 
De tweede lat in de koepel is gelijmd.

De tweede lat in de koepel is gelijmd. Later kan 
de plafond bekleding geplaatst worden. 
Naast de deur komt dan de kleerkast.

Neen dit is geen WC met spoelbak maar het 
keukenblok met bergruimte voor de potipoti . 

Aan het bovenkastje was veel 
aanpassingswerk nodig. Daarna moest het nog 

helemaal met fineer bekleed worden.

We hebben geopteerd voor een lepeltjes bed
dit moet niet zo breed zijn.

Het slaapcompartiment met een dekenkist.
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 22 maart 2015 deel 16 aantal werkuren 155

De werken aan het interieur en het plafond vorderen goed.

Een rol PU isolatiemateriaal
ideaal voor gebogen oppervlakten.

Hier zijn al een paar stukken PU
tegen het plafond gelijmd.

We hadden eigenlijk moeten bijhouden
hoeveel tube kit er al verbruikt zijn.

Nadat de isolatie geplaatst is 
komt er een triplex plaat tegen.

Door de gebogen vormen van de caravan
moet alles aangepast worden. 

Hier een zijwand van de kleerkast.
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VERVOLG  22 maart 2015 deel 16 aantal werkuren 155

De werken aan het interieur en het plafond vorderen goed.

De kleerkast 
ernaast komt een open kast met leggers.

Er zijn al enkele BOCC leden naar ons werk 
komen kijken, sommige steken zelfs 

een handje toe. Hier zagen ze de bovenplaat 
voor de kast waarin de koelkast staat.

Lucien en Polleke zagen dat het goed was.

Gezellig rond de kachel wat napraten.
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 29 maart 2015 deel 17 aantal werkuren 185

Het dak is bijna volledig geïsoleerd enkel de koepel nog. Het meubilair word verder afgewerkt.

Zicht op 
de 

ijskast . 
Hier 

Lucien rolde de rode loper uit. Deze dient om 
later de vloerbekleding te beschermen 

tegen lijmspatten.

Vooraan in de koepel worden houten blokjes 
gelijmd met montagekit. Deze zullen later 
dienen om een kastje aan te bevestigen.

Achteraan in de koepel moest nog een 
dwarsplank (grijs)bevestigd worden. Hiervoor 

gebruiken we montagekit. Het houten balkje en 
de metalen winkelhaak dienen voor een betere 

bevestiging en zal later verwijderd worden.
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VERVOLG 29 maart 2015 deel 17 aantal werkuren 185

Het dak is bijna volledig geïsoleerd enkel de koepel nog. Het meubilair word verder afgewerkt.

De zijwand evenals het plafond 
van de keukenhoek zijn afgewerkt 

met witte vinyl triplex.

Vakkundig geplaatst deze isolatie.

De montagekit is droog en 
de blokjes hangen goed vast.

Dit moet het kastje worden dat 
in het slaapcompartiment 

tegen het plafond zal geplaatst worden.

Het kastje is voorlopig geplaatst. De zijkanten 
werden verbreed nu moet het geheel nog 

bekleed worden met bruine houtnerf triplex. Het geheel is bekleed en klaar 
om geplaatst te worden.



Pagina �  van �22 37 De Rova uitdaging
 2 april 2015 deel 18 aantal werkuren 198

Aanpassen van het kastje vooraan in de koepel. Plaatsen van panelen in de koepel.

Dit kastje komende uit een Tabbert
vergt veel aanpassingswerk. 

Lucien zag graag twee deurtjes 
ik had liever maar 1 deur dat scheelde een 

hoop werk. Maar ja de baas beslist 
en de werkman voert uit.

Alvorens het kastje kan aangepast worden 
moeten de dakpanelen geplaatst zijn..

De MDF panelen in de koepel zijn reeds 
voorzien van een witte deklaag. Tegen de 

zijkant is een plastiek lijst geschroefd door het 
paneel te buigen kan het in de lijst geklikt 

worden. Het geheel blijft zo mooi rond staan.

Om het paneel mooi te laten aansluiten op de 
lijst steken we er buisisolatie tussen.
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24 april 2015 deel 19 aantal werkuren 214

Na de recente gebeurtenis in onze club was het moeilijk om de werken weer op te starten. 
Die dag hebben we wat gewerkt aan de bedrading en de schuimrubber voor de slaapkamer 
op maat gesneden. Deze week ging het beter. Het voorste plafond kastje vergt meer werk 
dan dat we verwacht hadden. Het verlijmen van de witte skai lukt aardig.
Het plafond in de koepel is bijna volledig afgewerkt. 

Lucien probeert een wirwar van draden juist 
aan te sluiten.

Het voorste plafond kastje is klaar, nu er 
nog enkel een laag fineer op aanbrengen.

Het plaatsen van het achterste plafondkastje . Het lijmen van de skai gaat goed dankzij 
Lucien zijn mega aandrukrolletje.

Het plafond in de slaapkamer 
met het plafond kastje.

De kleerkast naast de deur is tijdelijk verwijderd 
om de bekleding aan te brengen.
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De zijkant van de deuromlijsting werken we af 
met een plaat triplex waarover witte skai komt.

Ziehier het eindresultaat. De triplex platen 
werden met kit tegen de deurlijsten geplaatst.

2 mei 2015 deel 20 aantal werkuren 230

We hebben al heel wat werk verricht sinds de aanvang half december verleden jaar. 
Ondertussen is de omlijsting van de deur afgewerkt en concentreren 
wij ons nu op het slaapcompartiment.

Nadat de triplex plaat de nodige vorm heeft 
lijmen we er de witte skai op . De grote flap 

dient om later rond de deurlijst te lijmen 
zodat deze geheel bedekt is.

Het achterraam moest nog volledig afgewerkt 
worden. Hier maakt Lucien een paneel 

pasklaar.

Nauwkeurig tekent Lucien de raamopening af. 
(let op de bril) Nadat deze opening is 
uitgezaagd beplakken we het paneel 

met witte skai. Het gebruikte materiaal begint stilaan op te 
geraken. Zo zijn we dringend aan een nieuw 

potlood toe.
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19 mei 2015 deel 21 aantal werkuren ???

Terwijl Lucien zich bezig houd met het bekleden van 
de slaapkamerwanden werk ik de leggerkast af.

De rand van de opening is met een plastiek 
strip bekleed. De kabel zal later dienen voor 

licht in het slaapgedeelte.

In het slaapkamer compartiment
moeten alle wanden nog bekleed worden.

Nadat de wand bekleed is moet het raam 
uitgesneden worden.

Voila

Dit is het resultaat.

De leggerkast in al zijn glorie
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24 mei 2015 deel 22 aantal werkuren 250

Het slaapcompartiment is bijna volledig afgewerkt. 
Rest nog hier en daar een afwerking strip. Nu richten we onze krachten op de eethoek. 

Voor we met de werken starten praten we
nog wat na over de ECCR in Poix

Hier snijdt Lucien de overtollige skai weg.

Het reeds met skai beklede achter paneel 
bevestigen we met lijmkit.

Neen 
dit is geen scene uit de nieuwe Mad Max film.

Lucien zet zicht klaar 
om de zoveelste tube kit te ledigen.
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VERVOLG 24 mei 2015 deel 22 aantal werkuren 250

Het slaapcompartiment is bijna volledig afgewerkt. 
Rest nog hier en daar een afwerking strip. Nu richten we onze krachten op de eethoek. 

zonder woorden

Het paneel is geïnstalleerd. 
Lijmtangen zorgen voor de nodige 

klemming tijdens het drogen van de kit.

Hier een zicht op het gordijnkastjes.

De onderkant van de zithoek is reeds bekleed. 
Nu nog de bovenkant bekleden. Hoe we dit 

gaan doen moeten we nog bespreken.
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1 juni 2015 deel 23 aantal werkuren 262

De plaat voor het afwerken van de voorkant is klaar. 
Volgende keer bevestigen we deze definitief aan de voorwand.

Voor we overgaan tot het zagen van de plaat 
die de moet dienen om de voorkant af te 

werken maken we eerst een mal.

Vliegensvlug checkt Lucien
de pasvorm van de mal.

Na veel knip, plak en paswerk is de mal 
uiteindelijk klaar zodat we deze kunnen 

aftekenen op de Unalit plaat.

Nadat de raamopeningen zijn uitgezaagd 
is de plaat al veel flexibeler .

De plaat bestaat uit twee delen .Hier zien we 
de linkerkant met twee raamopeningen.

Vandaag moesten we 
weer zelf voor onze kost zorgen.

Vli
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11 juni 2015 deel 24 Aantal werkuren 292

Nu we de wand van de eethoek bekleed hebben zijn de grote werken achter de rug

Voor de afwerking van de hoeken gebruiken we 
een kwart rond latje dat we met skai bekleden.

De eethoek is op de verlichting na
geheel afgewerkt.

Lucien maakt hier een opening voor het 
verluchtingsrooster van de ijskast.

Voor we de deur bekleden
gaat de oude bekleding eraf.

Het tablet boven de ijskast moesten we nog 
afwerken met een T- bies. Hiervoor zagen we 

professioneel een gleuf.
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21 juni 2015 deel 25 Aantal werkuren  302. 

De binnenkant is bijna zo goed als klaar.

Een afwerkings latje hier en daar.

Het keukenblok is klaar.

Het lijkt erop de Lucien hier de deur van
een biechtstoel aan het maken is. 

Neen hij verstevigd het bovenste gedeelte 
van de deur zodat deze beter aansluit.

Dit kader is volgens Lucien de oplossing
om je hoofd niet te stoten bij het buitengaan. 

Valere ondervond lichamelijk dat deze 
oplossing niet voldeed.
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VERVOLG 21 juni 2015 deel 25

De verlichting werkt.

Voorbereidings werken aan de koepel.

Sfeerverlichting in het slaapcompartiment

Het moet niet altijd bakhaing zijn.
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4 juli 2015 deel 26 Aantal werkuren 340

Op het verven na is de koepel klaar om geïnstalleerd te worden.

De houten latten in de koepel waren in
slechte staat deze werden verwijderd.

Hier zijn de latten vervangen
door multiplex van 18mm.

Alles is klaar voor montage.

De afdichtingskit is aangebracht

De koepel is klaar om geïnstalleerd te worden. 
Vanaf nu zal de zon

altijd schijnen in de caravan
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De leggers in de kleerkast werden ook bekleed

De klapdeksels van het aanrecht waren in
slechte staat en diende vervangen te worden.

VERVOLG 4 juli 2015 deel 26
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16 juli 2015 deel 27 Aantal werkuren 352

Het WE van 15 augustus nadert snel en het licht in de tunnel is nog ver.

De buitenkant lichtjes opschuren en ontvetten Voor het achterraam maken we gebruik van 
enkele oude ramen. Hiervan gebruiken we 

enkel de gebogen hoeken

Deze vier hoeken passen we samen tot een 
geheel.

Het plexiglas word op maat gemaakt met een 
fijne snijschijf.

Als alles gemonteerd is levert dit
ons een mooi raam op..

De binnenkant van de deur zal bekleed worden 
met een aluminium plaat.
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30 juli 2015 deel 28. Aantal werkuren 380. 

De ruiten staan er allemaal in en de verf is gemengd.
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8 augustus 2015 deel 29. aantal werkuren 406

De caravan is in de verf gezet. Na meer dan een half jaar staat de caravan terug buiten.
Nog even slissen Alles eens goed afspoelen
Verf rollen     Nog meer verf rollen Bijna rond
De band kreeg een donker rode kleur Het eind resultaat mag gezien worden
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Lucien Eyckmans / Francis Hendrickx deden het vele werk
foto’s en teksten in PDF bijeengevoegd door Matt Hendriks

8 augustus 2015 deel 30. Aantal werkuren 420. 

De landing op Schaffen vliegveld volgend WE is ingezet

Link naar een impressie op YouTube:      https://www.youtube.com/watch?v=kDODBMuETW8

https://www.youtube.com/watch?v=kDODBMuETW8
https://www.youtube.com/watch?v=kDODBMuETW8

