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“Oude voortent”, is nog aanwezig, op deze foto met een kant dicht, maar kan geheel gesloten worden, of te wel 
andere zijzijde en voorzijde is ook aanwezig (ritsluiting voor “hapert” op één stukje), het groene vloerkleed heb 
ik niet meer, is vervangen door blauwe (zie volgende foto’s) de bruine flappen aan de caravan heb ik ook nog 
(dat zijn de originele), maar heb ik inmiddels vervangen door blauwe (zie volgende foto’s), deze kleur past beter 
bij het geheel, aangezien ik een nieuwe blauwe luifel heb aangeschaft. 

 

 



Op de foto aan één zijde gesloten, voor de andere zijzijde heb ik ook een flap. Deze luifel hebben we twee 
vakanties gebruikt. Vloerkleed één keer gebruikt. 

 

 

 

 



 

 

 

 

De caravan is de Constructam Coral II uit 1974.  Een echte oldtimer dus! Met blauw nummerbord (en 
papieren).Hij is altijd in onderhoud geweest (de laatste 25 jaar bij Caravan Hoff in Hem). We zijn er altijd één 
keer per jaar mee weggeweest, de rest van het jaar staat hij binnen bij Snoeck in Schellinkhout. Deze stalling 
kan worden overgenomen. Huidige stallingskosten 235 euro per jaar.  



 

 

 

 



 

 

 



 

Ik ben al lang lid van de Oldtimer Caravan Club (contributie 40 euro), daardoor is het mogelijk om de caravan te 
verzekeren als oldtimer. Voordeel is dat je niet bij total loss dagwaarde krijgt uitgekeerd, maar de 
oldtimerwaarde! Je bent dan wel verplicht om de caravan één keer per drie jaar te laten keuren door de club. Je 
krijgt dan een keuringsrapport (dus wat er eventueel gerepareerd of vervangen dient te worden, zoals 
gasslangen.) Naast de caravan (met afgebeelde blauwe luifel, blauwe flappen en blauw vloerkleed)  krijg je het 
volgende erbij: 

De grijze voortent (met een aanbouwtje) 

Originele wintertent (dikkere stof) 

Originele caravanflappen, om aan de caravan voor te bevestigen 

Extra stormband 

Een complete skottelbraai (met alles er op en aan) 

Twee gastanks (onbeperkt houdbaar) 

Matras (wat op de kussens ligt van het te vormen zitje), anders is het geen slapen…. 

Kampeertafeltje met twee stoelen 

Compleet servies, bestek en keukenspullen 

Set extra wieldoppen 

Bieden vanaf 3800 euro, via de email: r.voogel@planet.nl 

Rob Voogel  


