
Na inspiratie opdoen van o.a. de http://www.cc-club.nl/ forum en het zelf ondervinden van wat 

zaken die verbeterd zouden kunnen worden, volgt hieronder de wijzigingen die wij aangebracht 

hebben aan onze Combi-Camp Country. 

1. Verlichting keuken 

2. Elektra aansluiting, 220v module en elektra in binnentent 

3. Elektra in de binnentent 

4. Stroomblok in de keuken 

5. Stokkenbuis 

6. Afvoer verleggen van de wasbak 

7. Was droog stok 

8. Fietsdragers voor 3 fietsen 

9. Kluis 

Verlichting keuken 

De keuken heeft standaard geen 

verlichting. Wij hebben een LED strip, 

afkomstig van de IKEA, gemonteerd wat 

erg praktisch is en wat de keuken en de 

gehele combinatie een stuk gezelliger 

maakt. 

Kosten: IKEA, LEDBERG, €9.99 

Elektra aansluiting, 220v module en elektra in binnentent 

Via internet een aardlekschakelaar, hoofdzekering en slagvaste buizen, doos en stopcontacten 

gekocht. Deze in elkaar gezet volgens onderstaande plaatjes. 

    

 

Stroomblok in de keuken 

In de keuken is een extra stroompunt altijd handig. Zeker als het er 

standaard niet is. Vandaar dat ik een stekkerblok van de IKEA (met 

twee USB opladers) met dubbelzijdige tape links op het keukenblok 

hebt vastgezet. De stroomkabel loopt achter de koelkast langs naar de 

220V module onder de linker lades. 

 



Stokkenbuis 

Die lastige stokken binnen in de CCC bak is toch wel lastig. Liggen altijd onderin net als je ze direct 

nodig heb. Vandaar is een stokkenbuis een uitbreiding die vele al gemaakt hebben. Ik ook dus. Na 

wat onderzoek op het cc-club forum heb ik besloten om het anders te gaan doen. De buis is wel 

hetzelfde, echter de montage heb ik iets anders. Belangrijke punten zijn o.a. op drie punten vastgezet 

met metalen beugels en maar één extra gat te hoeven boren in de CCC. Iets wat ik het liefst helemaal 

niet had gedaan. Maar ja ik wilde hem toch wel graag met drie vast hebben. Hieronder wat foto’s van 

de uitbreiding en een overzicht van de gebruikte spullen en kosten daarvan.  

 

Kosten: 

2 m Afvoer PVC Buis 160mm (SN8) € 17,88 (www.xxlstunt.nl) 

1 PVC Lijm Griffon T88 250ml € 8,17 (www.xxlstunt.nl) 

2 Afvoer PVC - Eindstuk met schroefdeksel (spie) 160mm € 16,68 (www.xxlstunt.nl) 

2 Afvoer PVC – Sok 160mm € 11,72 (www.xxlstunt.nl) 

3 Stalen rioolbeugel 160mm m8 € 16,44 (www.pvckopen.nl) 

3 Montage oog m8 binnendraad Aluminium € 4,25 (www.pvckopen.nl) 

1 Draadeind Gegalvaniseerd m8 x 1000mm € 1,77 (www.pvckopen.nl) 

 

 

 

Afvoer verleggen van de wasbak 

Het valt toch wel tegen hoe vaak het emmertje met afvalwater vol is. En als 

deze dan op een erg  lastige plek staat, namelijk achter het keukenshort en in 

de binnentent, gaat het knagen of dat niet anders kan. Na wat zoeken op 

forum ben ik zelf aan de knutsel gegaan en heb de afvoer verlegd naar de 

andere kant. Veel netter en zou wat mij betreft standaard zo moeten zijn. 

De slang (2m heb je nodig) heb ik vastgezet met tie-wraps op de al reeds 

gemaakte stokkenbuis. 



Kosten:  

1 Slangklem RVS met vleugelmoer   € 0,98 (www.xxlstunt.nl) 

5 m Reich afvalwaterslang donkergrijs Ø 25 mm € 8,50 (www.obelink.nl) 

10 Kabelbinders / tie-wraps 

 

Was droog stok 

Het kan allemaal zo simpel zijn……..heb je geen achtertent, 

neem dan een stok mee en stop dit die in de aanwezige 

tentstok gat. Zet er eventueel een uitzetter onder die 

standaard meegeleverd worden met de CCC en je hebt een 

mooie droogplek aan de achterkant van de CCC. 

Lekker uit het zicht van de voorkant. Wel zo fraai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietsdragers voor drie fietsen 

Wij zijn met zijn drieën thuis en dan is het dus wel handig om drie fietsen te kunnen meenemen. 

Vandaar dat ik drie fietsendragers gemonteerd heb op de CCC.  

Kosten: 

2 Fietsendrager universeel frame € 150,00 (www.aartkok.nl) 

3 Thule FreeRide 532 fietsdrager € 152,19 (www.rosebikes.com) 

 

Kluis 

Ja een vouwwagen op de camping is een verzameling spullen die 

makkelijk voor het grijpen liggen. Om je spullen toch een beetje te 

beveiligen  tegen diefstal kun je je spullen onder het bed opbergen en 

een slot on het bed doen. Hoe beter het slot des te beter de 

beveiliging. 


