
Veranderingen aan de Zambezi keuken

Datum : mei 2006 en mei 2007

Vanaf de nieuwbouw heeft de “aircraft 
space kitchen” wel een 3-pits gasplaat 
en de ruimte voor een koelbox, maar 
geen wasbakje.
De vorige eigenaar had een plankje 
gemaakt met een smalle lade.

Eerst maar eens het plankje eruit 
gesloopt.
Linksachterin de keuken zit al een gat 
voor de toekomstige aan- en afvoer 
van water.
Nu is er ook plaats voor een 2,5 kg 
propaantank in plaats van de duurdere 
Camping Gaz tankjes.
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Uit een oude caravan een 
aanrechtblad op de kop getikt. Met de 
decoupeerzaag en de afbraamschijf 
kom je een heel eind.

Ingebouwd met een nieuwe kraan. De 
propaantank staat vast met een 
spanband en het Curverkratje past nog 
precies onder de aanrecht.

De spanning voor de waterpomp komt 
van een 7 Ah gelaccu.

De jerrycans aan de zijkant van de 
Zambezi kunnen gebruikt worden voor 
schoon- en vuilwater.

De jerrycan met schoon water staat 
gewoonlijk naast de keuken, die voor 
vuil water ligt er dan onder.
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Pootjes keuken:

De “aircraft space kitchen” staat gewoonlijk op de dissel.
Als je ergens wat langer staat, is het handig om hem in de voortent te kunnen zetten. Hiervoor 
moet je hem met twee man van de dissel tillen en met een gasfles en de nodige potten en pannen 
is dat best zwaar.
Kijkend naar andere vouwwagens kwam ik keukens tegen met wieltjes en dat idee heb ik voor de 
Zambezi gebruikt.

Allereerst heb ik 2 losse wielen (rond 150 mm) aan een stuk hoeklijn (50 x 50 mm) geschroefd met 
een M12 bout en een zelfborgende moer. Deze hoeklijn heb ik vervolgens onder de juiste hoek op 
een pijp gelast.
Deze pijp schuift over twee poten van de keuken heen en zo kun je de keuken in je eentje als 
kruiwagen over de dissel tillen.
Door de grotere wielen is de keuken min of meer “terreinwaardig”.
Tijdens gebruik in de voortent blijven de wielen gewoon zitten en uiteraard berg je ze weer  op als 
de keuken weer op de dissel staat.
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Jerrycans:

Standaard zitten er twee jerrycans gemonteerd (linksachter en rechtsachter).
Degene linksachter gebruiken we voor vuil water.
Degene rechtsachter heb ik voorzien van een deurtje waardoor hij nu gebruikt wordt voor de 
plankjes onder de poten. Ook zit hier de waterpas in en de sleutel om de wielbouten los te maken.
Als hij in de houder zit, zie je aan de buitenzijde geen verschil met de originele jerrycan. Daardat 
het luik aan de binnenzijde zit, blijft de inhoud droog

Linksvoor is een nieuwe houder gemaakt 
voor een kunstof jerrycan. Wel zo fris voor 
schoon water.

De hangsloten voor de 3 jerrycans en de 
keuken zijn gelijksluitend.

De twee wielkeggen hangen nu rechtsvoor.
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