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Weer een SMV
Hoi allemaal. Wij zijn sinds een paar weken weer in het bezit van een SMV. We hebben al eerder een
440 uit ’77 gehad, die was zo slecht dat we er afscheid van moesten nemen. Daarna kwam een
Constructam maar het bleef knagen, we misten iets. Gelukkig had ik een paar zaken van de 440
bewaard, voorgevoel of zo? Want de kussens, wieldoppen en de slinger waren precies de zaken die
van pas kwamen voor de 34!

Beregezellige technische ondersteuning
En nu dus een SMV 34LSR uit ’75 in een mooie frisse geel/oranje tint. De aankoop was naast
beregezellig ook met technische ondersteuning van Marco van de technische commissie. Dat is heel
prettig want je weet zelf vanuit je grote enthousiasme bijna niet waar je kijken moet. Dus na het
overeenkomen van de prijs en het overschrijven, mochten we hem aan de haak hangen en mee naar
huis nemen. Maar de verlichting deed niets… Achter de auto van de verkoper werkten de lichten wel
en met mijn caravan had ik nog nooit storing. Gelukkig is de verkoper een heel aardig mens en hij
bood aan hem dan maar even te brengen! Ze bestaan nog gewoon
aardige mensen!
Een paar moderne zaken
Meevaller is dat hij er gewoon goed uitziet, een frisse verschijning. Hij is ook lekker compleet
met een luifel, een voortent en nog zo’n half voortentje. Ook zit er een elektrische
kachel in die destijds als accessoire te koop was én die doet het ook nog! Plus een mover.
In de techniek kunnen we wel winst behalen, zo is ondertussen de 220V elektra totaal vervangen,
wel zo lekker als alles 45 jaar oud is. Ook de 12V installatie is voor een goed deel
vernieuwd, zodat ik ook weer snap hoe het zit en we benutten meteen de mogelijkheid om
er wat modernere zaken in te bouwen zoals usb oplaadpunten. Dat de verlichting het niet
doet achter onze auto is niet zo gek, er is behoorlijk creatief omgegaan met de kleuren in
de 7 polige stekker. Zelfs de massa is niet aangesloten. Ik denk dat de auto van de verkoper
dit via het staal van de trekhaak doet, bij mijn afneembare kogel werkt dat niet.
Kooktoestel is een puzzel
Het gas vind ik wel een uitdaging, de slang vervangen bij de fles is zo gebeurd, maar onder
het kooktoestel is even een puzzel, daar zat nog de originele eerste slang. Daarom kijk ik
met verbazing naar de Bovag keuringsticker van 2014; die slang was toen 39 jaar oud. Ook
meteen maar de kraan, slang en watervat vervangen, wel zo fris.
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Geen showroomstaat
Dan eens rustig kijken hoe de boel er bij staat en wat je wil aanpassen, naar eigen smaak
of huidige stand van de techniek. Nu zoeken wij geen showroom staat, hij moet goed zijn,
sfeer hebben en fijn zijn om mee op pad te zijn. Dus nog even klussen en dan lekker genieten, binnen
alle beperkingen die nu gelden. Voorlopig is bij ons de glimlach niet van het gezicht te krijgen als we
deze schoonheid op het pad zien staan. We gaan er goed voor zorgen en hebben voor hem een mooie
stalling geregeld. Jammer dat onze Daf hem niet mag trekken, want dat is natuurlijk
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