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In het voorjaar van 2009hebben we een Mercedes-Benz 280 SL aangeschaft, om die te restaureren.
Het gehele project nam drie jaar in beslag. In 2011 leek het ons wel leuk om, als de Mercedes klaar
was, er een bijpassende caravan achter te hangen.

Op zoek naar een model kwamen we bij een Airstream terecht. Het moest echter een caravan voor
erbij zijn, dus die kwam boven de begroting uit. Per toeval zagen we op marktplaats een SMV 440 te
koop en onze interesse was gewekt. Precies wat we wilden hebben, in de juiste kleurstelling.

Verkoper opgebeld, afspraak gemaakt, caravan bekeken en gekocht. Hij zag er goed uit, stonk niet,
had een vrij nieuwe luifel en nieuwe bekleding op de kussens. Maar ja, zoals later bleek maakt liefde
blind. Omdat het geen mooi weer meer was brachten we de caravan naar de stalling.
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In het voorjaar van 2012 was er brand bij een caravanstalling in Molenschot. Oeps, daar stond onze
SMV. De eigenaar van de stalling had enkele foto’s op internet gezet en het zag er niet goed uit. Na
enkele dagen werd de ruimte vrijgegeven door de recherche en mochten we gaan kijken. Daar zagen
we onze caravan, geheel ongeschonden, zelfs geen roet en waterschade. In de zomer van 2012 reden
we weer met de vouwwagen naar Kroatië. We willen tijdens de reis altijd overnachten, maar helaas
was het slecht weer in Oostenrijk, dus reden we in één keer door, zodat we goed gaar op de camping
aankwamen.

Eenheidsworst zonder charme
Tijdens de vakantie bekeken we eens hoe vaak we een goede overnachting hadden gehad
tijdens de reis. Of het regende op de heenweg, of op de terugweg; het was in ieder geval vaak
iets. Dan de aankomst op de camping. Wij hebben een fijne vouwwagen (Trigano Odyssee), die heel
snel staat, maar toch is het altijd best wel wat werk. De beslissing was gemaakt: we gingen op zoek
naar nog een caravan. De SMV zouden we alleen voor dagjes in Nederland gebruiken. Na diverse
caravans gezien te hebben zou het een Hobby 440 worden. We bekeken alle informatie en kwamen
tot de conclusie dat het eigenlijk toch wel een eenheidsworst zonder charme is en dat we al een
caravan bezaten. Dus hebben we de SMV naar huis gehaald, gepoetst, er voor de deur in geslapen en
besloten dat dit hem ging worden voor de volgende vakanties.

Kat in de zak
Caravans waren voor ons nieuw, dus we zouden hem laten keuren. We wisten tenslotte helemaal niet
wat we gekocht hadden. Toch eerst zelf eens een stukje zeil weggehaald. “Hé, dat hout ziet e
zwart uit.” Het zeil nog iets verder losgetrokken. “Hé, hier is het ook rot en hier en hier en hier ook.”
Een stukje wand weggehaald, maar ook daar rot. Na wat sloop- en rekenwerk hadden we twee
keuzes: of de SMV naar de sloop brengen of hem toch restaureren. We kozen voor het laatste. Nu we
hem zo in deze staat zien, weten we dus dat liefde inderdaad blind maakt en dat we voor dat bedrag
een kat in de zak gekocht hadden. Gelukkig zijn wij niet bang om iets op te knappen en gaat het
zeker weer iets moois worden; tevens kunnen we nu zelf de inrichting bepalen. Het verslag hiervan
volgt in deel twee.
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