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2021-1 Renovatie van SMV 10 bouwjaar 1963 
Hieronder het vervolg van het herstel   

 
Improviseren is het leidende woord 

Zo is Fiona weer wat grammetjes afgevallen. De deuken en scheuren in het aluminium waren 
namelijk vakkundig met dikke plamuur gladgestreken. Zo kreeg Fiona een echte facelift 

en werden haar rimpels enigszins rechtgetrokken. 

 
Heel veel tijd is gaan zitten in de buitenkant en chassis. Het was dan ook een leuke afwisseling 

eens te starten aan de binnenkant. In plaats van creatief met staal en aluminium 
werd het creatief met hout. Eigenlijk moet ik erkennen dat er wel heel maar dan ook heel 

heel veel met hout gedaan moest worden. Omdat bijna alle panelen van de wanden en plafonds 

gewoon kapot waren, zijn deze allemaal vernieuwd. De wanden en plafonds konden 
niet ‘dicht’ voordat de elektrische bedrading gereed was en hopelijk zit alles goed en ben ik 

geen draden vergeten. 
 

                   
 

Ook spannend is dat de draden goed verstopt zitten achter de wand en vloerplaten. Ik 

moet donders goed oppassen als ik ergens een schroef in draai. Hopelijk heb ik geen draad 
doorboord, we gaan het meemaken bij het aansluiten. De opbouw binnen is inmiddels aardig op weg 

naar een herkenbaar beeld van een SMV 10. Maar door corona, waardoor alle winkels dicht zijn, 
begint het materiaaltekort in zicht te komen. Inmiddels is de avondklok ingegaan en kan ik geen hele 

avonden meer klussen. Het is nu allemaal improviseren en dat ben ik eigenlijk wel gewend want dat is 

de rode draad door het gehele project Fiona. 
 

Bijna alle kasten en banken zijn inmiddels geplaatst en het liep allemaal redelijk vlot door. 
Jammer dat er toch ergens een meetfoutje is gemaakt; de kachel kan niet helemaal op de 

juiste plaats komen. Dit heet alweer improviseren. Erg spannend wordt die enorme gebogen deur van 
de toiletruimte. Ik wil nog even niet nadenken over de buitendeur. Doordat het houten skelet van 

Fiona niet meer goed was, is de contour van de buitenwand ronder geworden. De deur sloot al niet 

goed bij aankoop dus ik zal de deur wat moeten aanpassen. Dat wordt weer improviseren! 
(Wordt vervolgd) 
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