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www.geldersecaravancentrale.nl

Uit altijd thuis...
Als eerste bedrijf in Europa is Gelderse Caravan Centrale benoemd tot 

‘Exclusief Dealer’ van Bürstner campers.

In onze ruime showroom staan maar liefst achttien 

verschillende modellen Bürstner campers. Dit is uniek 

in Europa. Op basis van ruim 30 jaar ervaring bieden we 

onze klanten gemak, voordeel en zekerheid. Uiteraard 

zijn wij naast Bürstner camperspecialist, ook nog altijd 

Bürstner en Hobby caravan dealer. Bekijk voor meer informatie onze website 

of bezoek onze showroom in Barneveld.
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VLOEIBARE ZONNESCHIJN…

De afgelopen zomers kwam er nogal wat ‘vloeibare zonneschijn’ uit de hemel, 

om maar vrij te citeren naar George Bernard Shaw. Pessimisten hebben het niet 

zo op dit hemelwater. Gelukkig is er een remedie tegen. Er bestaat namelijk 

een wonderflacon, een busje, waar we zonneschijn uit kunnen gieten. En als 

het leeg raakt, is het gewoon weer bij te vullen. Zo’n busje heet een camper. 

Ze zijn er in allerlei soorten en maten, maar allemaal kunnen ze tot het dak 

toe worden gevuld met zon. De gebruiksaanwijzing is eenvoudig. Zolang het 

regent, houdt u de rechtervoet een beetje ingedrukt en stuurt u rustig naar de 

zon. Net zo lang tot al die nattigheid ophoudt. Daar stopt u en giet u gewoon 

de zon over u heen. Hoe makkelijk kan het zijn. Natuurlijk moet u ter plaatse 

nog enkele voorzorgsmaatregelen treffen. Het is belangrijk ervoor te zorgen 

niet uit te drogen. En daarom adviseren wij van TopCamper magazine u om 

ook de vloeistofniveaus goed op peil te houden. En daarmee bedoelen we 

niet alleen olie en koelvloeistof. We denken meer aan waar die Ierse schrijver 

op doelde. Shaw stelde namelijk: “Whiskey is liquid sunshine” en een wijntje 

mag natuurlijk ook. Waar u maar de voorkeur aan geeft. Santé of cheers! Maar 

uiteraard pas nádat u aangekomen bent op uw bestemming, alles waterpas 

staat, de luifel is uitgevouwen en de stoelen zijn uitgeklapt. Dan schenkt u 

zonneschijn in volle teugen. En vergeet vooral niet te proosten op de mensen 

thuis die niet de beschikking hebben over zo’n wonderbusje zonneschijn…

Goede reis en behouden thuiskomst!

Rob van Aert

hoofdredacteur
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FESTINA LENTE! SNELCURSUS ONTHAASTEN

VAN ASPIRANT 
TOT ROUT(IN)IER
Het heeft iets koninklijks als ze statig komen aanrijden in hun ‘gouden koets’. Tot 

voor kort leidden Jos Zoun en Erna Baars een zeer druk bestaan. Beiden vervulden 

ze functies als eindverantwoordelijke bij diverse organisaties in de zorgsector. 

Werkweken van zestig uur of meer waren geruime tijd geen uitzondering. Minder 

gaan werken en op termijn niet meer werken, was de aanleiding om eens na te denken 

over al die vrije tijd en hoe die kon worden opgevuld. Ooit eens gaan rondtrekken, 

was een diep gekoesterd verlangen. Inmiddels reizen ze nu zo’n twee jaar met hun 

Bürstner Elegance i726. Met plezier blikken ze terug op hun eerste ervaringen. 

INTERVIEW
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“We hebben ook wel een (sta)caravan overwogen. 

Als je ergens op een vaste plek gaat zitten, trekt 

de wereld immers ook aan je voorbij. Maar dat 

gesleep steeds zagen we niet zo zitten. We vonden 

het ook niet avontuurlijk, want dan kom je minder 

aan het echte zwerven toe. Met een boot kom je 

amper Nederland uit en de schepen die we mooi 

vonden kosten meer dan een miljoen. Geen van 

ons beiden had overigens ervaring met kamperen. 

Zelfs niet in onze jeugd hadden we ooit één dag 

gekampeerd. We waren überhaupt nog nooit op 

een camping geweest. Kortom, toen we eraan 

begonnen, waren we zo groen als gras.”

Afgestudeerd in de camperkunde
“Jos was al gestopt met werken. Dat gaf hem de 

gelegenheid een diepgaande studie te starten over 

de verschillende merken, types en uitvoeringen. 

Daardoor wisten we precies wat we wilden. 

Een van de grootste verschillen tussen caravans 

en campers is naast de separate aandrijving, 

de complexiteit in techniek en de veelheid aan 

technische accessoires. We hebben onder meer 

gekozen voor luchtvering. Dat geeft een enorm 

gevoel van comfort. Ook een internetschotel 

vonden we heel belangrijk. Daardoor kan Erna 

haar werk als coach en consultant ook onderweg 

onderhouden en blijven we in contact met familie 

en vrienden. Bovendien is het uiterst handig om ter 

plaatse te beoordelen wat de weersverwachtingen 

zijn om daar het plan voor de dag op af te 

stemmen. En we vinden het altijd leuk om jongelui 

te helpen. Als die ergens met een klein tentje staan 

en lopen te zoeken naar stopcontacten, laten we 

ze gewoon bij ons inpluggen en geven we hen 

toegang tot onze elektriciteit en ons draadloos 

netwerk. En zo maak je ook heel gauw nieuwe 

vrienden.”

Vrachtwagenrijbewijs
“De Bürstner Elegance is een vrij groot ‘apparaat’. 

Voor de zekerheid heeft Jos zijn groot rijbewijs 

gehaald. Formeel bedraagt het ledig gewicht 3.250 

kilogram. Dus mag je er in feite al met een  

B-rijbewijs mee de weg op. Zodra je er zelf in gaat 

zitten met bagage, wat water aan boord neemt en 

nog wat vuil water in de tank hebt, dan zit je daar 

toch snel overheen. Na de inbouw van enkele 

accessoires weegt onze wagen nu inmiddels bijna 
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“Lekker luieren, even niets hoeven. 

Fietsen mee en door het Franse 

landschap zoeven…”

kwijt kunt zijn. We moesten gewoon overal nieuwe 

routines voor ontwikkelen.” 

Check out procedure
“Het was heerlijk om al binnen enkele weken 

vertrouwd te raken met de nodige rituelen. Vertrek-

ken met een camper vergt een aantal handelingen 

en checks. Nog heel af en toe vergeten we een 

detail en vliegt er onderweg ineens een la open, 

maar niet vaak en het leidde nooit tot narigheid. 

Ooit zagen we een camper rijden met een 

uitgeklapte schotelantenne. Hopelijk is dat goed 

afgelopen. Voordat we vertrekken voeren we altijd 

een aantal controles uit. Opstapje ingeklapt, (dak-)

ramen dicht, schotel in, boiler uit, gas uit, slotjes 

van deurtjes en laden dicht, toilet dicht, inhoud 

van de kastjes ‘rammelvast’, fietsen aangesnoerd, 

elektriciteit afgekoppeld, koelkast en vriezer op 

slot, daarbinnen alles schuifbestendig, aanrecht 

leeg, hoofdschakelaar van de huiskameraccu’s uit, 

schalen stootvast in de oven, kruimeldief in de 

opbergruimte (lumineus idee van Jos) vastgeklemd 

aan de lader en zo kunnen we nog wel even 

doorgaan. Ondertussen is het een vaste routine 

geworden.”

Uitgeslapen helpdesk
“Met al die systemen aan boord hebben we een 

heel dik pakket aan handleidingen. Bij de aankoop 

krijg je alles uitgebreid uitgelegd. Dat neem je dan 

voor kennisgeving aan, maar hoe meer je hoort, 

des te meer je ook vergeet. Tegen de tijd dat je zelf 

vertrekt, weet je eigenlijk helemaal niets meer. 

Zo beleefden we op een van de eerste dagen een 

vier ton.” Erna is de rij-instructeur van Jos heel 

dankbaar. 

“Hij heeft hem gewoon heel anders leren 
rijden, door verder vooruit te kijken en beter 

te anticiperen. Voor de veiligheid zou eigenlijk 
iedereen minstens enkele lessen moeten volgen, 
voordat ze met een camper gaan rijden. Je wordt 
je gewoon veel bewuster van de gevaren. Daar 

waren we van tevoren niet op bedacht. Wij wilden 
in ieder geval absoluut geen risico’s nemen.” 

Andere rolverdeling
“De echte kampeerders lachten zich rot om onze 

nieuwsbrieven. Daarin deelden we heel openhartig 

al onze prille ervaringen. Bijvoorbeeld dat we niet 

eens wisten dat je op een camping zelf papier 

moet meenemen naar het toilet. Dat gebeurt je 

overigens maar één keer, maar als je daar zit, is 

het gewoon al te laat. En zo hebben we heel wat 

moeten leren. ‘Waar zijn we aan begonnen?’, 

dachten we af en toe wel. Wat overigens 

opmerkelijk was, is dat er een verandering in ons 

leven is opgetreden door de camper.” Doordat 

Erna meestal tot later werkte, zorgde Jos voor het 

eten en deed hij meer zaken in het huishouden. 

Inmiddels is er een nieuwe taakverdeling: Jos zorgt 

voor de techniek en Erna voor het huishouden. 

“De grenzen tussen die beide domeinen vervagen 

overigens. Voor de camper heeft Erna in haar 

eentje de uitzet uitgezocht en gekocht. Het deed 

een beetje denken aan op kamers gaan. En in 

het begin ben je steeds van alles kwijt. Hoe kan 

dat toch dat je op zestien vierkante meter zoveel 
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paniekmoment. Het hefbed ging niet meer omhoog. 

Dat bleek uiteindelijk eenvoudig op te lossen door 

eerst twee knoppen tegelijk in te drukken. Op zich 

heel makkelijk, maar je moet het maar weten. Als 

we iets niet weten, bellen we Alex, de technische 

man van onze dealer de Gelderse Caravan Centrale. 

Die geeft perfecte service. In de loop der tijd hoeven 

we hem steeds minder te bellen.”

Dan liever de lucht in
“In Nederland zijn we gewend dat de grond redelijk 

vlak is, maar in het buitenland begeef je je al snel 

op een hellend vlak. Om zo comfortabel mogelijk 

te slapen is het noodzakelijk om waterpas te staan. 

Anders rol je door zodra je je omdraait tijdens de 

slaap. Wanneer de stelpootjes uitstaan en je je 

omdraait in bed, dan wiebelt het amper nog.  

Het is mogelijk de camper met de hand waterpas 

te stellen door keggen onder een of meer wielen 

te plaatsen. Daarmee krijg je hem bijna nooit 

helemaal vlak. En het is een heel gedoe. Daarom 

hebben we een leveling systeem laten aanbrengen. 

Na aankomst staat echt binnen vier minuten alles 

vlak en zitten wij lekker buiten op onze tuinstoelen. 

Zonder discussies. Met een beetje leedvermaak 

zien we veel reizigers daar nog vaak mee hannesen. 

Voordat zij klaar zijn met het stellen van hun 

camper, is hun vakantie bijna voorbij. En soms 

hebben die stellen daardoor ook wat te stellen met 

elkaar. Eerst wisten we niet dat onze camper door 

het systeem ook best met alle wielen van de grond 

af mag worden getild. We schrokken er een beetje 

van toen we zo in de lucht leken te zweven. Voor  

de zekerheid hebben we maar even gebeld en dit 

bleek geen enkel bezwaar. Toch vinden we het maar 

een raar gezicht.”

Met de vlam in de pijp
“In het begin reden we véél te lang en veel te ver 

door. Soms wel honderden kilometers per dag. Door 

al het harde werken tijdens onze loopbaan zijn we 

misschien nogal doelgericht geworden. Bovendien 

zitten we allebei anders in elkaar en nu hebben 

we alle tijd om echt alles te overleggen. Het is 

heel grappig om te ontdekken hoe verschillend we 

allebei zijn. Doordat je zo dicht op elkaar zit, wordt 

dat allemaal uitvergroot. Daardoor leren we elkaar 

opnieuw heel goed kennen. We zijn onze levens 

opnieuw op elkaar aan het afstemmen. En ook dat 

vinden we gelukkig een heel mooi en leuk avontuur. 

De volgende reis gaat naar Italië. Dolce far niente, 

zalig niets doen.” Voor Jos lijkt dat nog even een 

hele verre, maar geen onbereikbare, bestemming. <

“Een trektocht heeft 

geen einddoel. De reis 

is de bestemming.”
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“HET VAKANTIEGEVOEL BEGINT ZODRA JE INSTAPT.”

DE BESTE INVESTERING  
IN HET GEZIN

INTERVIEW

12TOP3_interviewkitesurfer.indd   10 27-11-12   13:34
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Leon en Debora waren eigenlijk nooit zulke kampeerders. 

Daar kwam verandering in toen ze met hun jonge gezin 

toch eens op een camping belandden. Daar bleek hoe leuk 

Zoë, Sem, Cas en Puck er met andere kinderen konden 

spelen. Het gaf Leon bovendien de gelegenheid om zijn 

passie uit te oefenen: kitesurfen. Debora vond een camper 

relaxter om te reizen. Van het een kwam het ander en nu 

rijdt de hele familie al een jaar of twee rond in een Flair van 

Niesmann + Bischoff.

12TOP3_interviewkitesurfer.indd   11 27-11-12   13:34
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De kinderen vinden campings veel leuker dan de 

luxe van all-inclusive hotels. En allemaal zijn ze 

gek op Zeeland. Wanneer ze thuis zijn, is iedereen 

meer met zijn eigen ding bezig. Het ene kind zit 

buiten in de zandbak en de wat oudere kinderen 

leven zich uit met hun spelletjescomputer of gaan 

spelen bij vriendjes. In de camper zijn ze allemaal 

samen in dezelfde ruimte en hebben ze contact 

met elkaar. Dat is gewoon gezellig. Debora vindt 

het reizen met een camper meer ontspannen dan 

met een personenauto. “De kinderen hebben de 

ruimte en ze kunnen ook makkelijker wisselen van 

plaats. Je hoeft je ook niet zo te haasten. In een 

camper maakt het ook niet uit als het wat langer 

duurt. De kinderen vermaken zich toch wel.” Als 

zelfstandig ondernemer leidt Leon een heel druk 

bestaan en is hij vaak van huis. “Wanneer ik er 

in mijn spaarzame vrije tijd ook nog eens alleen 

op uit zou trekken om mijn sport te beoefenen, 

dan zou ik mijn gezin wel erg weinig zien. Een 

camper is dus ideaal. Gezin, sport, ontspanning en 

gezellig samenzijn komen daarin allemaal bijeen. 

Ik zie onze camper dan ook als een van de meest 

waardevolle investeringen in ons gezin. De ene 

zakenman koopt misschien liever een sportwagen, 

ik kies voor een camper.”

Leren kamperen
Toen vrienden hen meevroegen op vakantie, 

huurden Debora en Leon eerst een huisje op 

de camping. Zoë, Sem, Cas en Puck vonden de 

caravans veel ‘cooler’. Daarom besloten ze om het 

jaar daarop een caravan te huren. De ouders van 

Leon hebben echter nooit gekampeerd. “Daardoor 

kende ik de nodige routinewerkjes niet. Aan- en 

afkoppelen, boiler, pootjes, waterpas, afsluiters 

open en dicht, ik wist het allemaal niet. Hoe je 

het best een caravan moest beladen en wat het 

effect op de kogeldruk was, daar had ik geen benul 

van. Toen we voor het eerst een caravan hadden 

gehuurd heb ik ontzettend staan stuntelen. We 

hoorden de andere gasten op de camping wel 

fluisteren: ‘Moet je die Chinees daar zien…’. Ik 

ben zelfs wel eens weggereden met een caravan 

met de mover er nog onder.” Debora lacht om 

al die capriolen van toen. Zij had vroeger al wel 

gekampeerd met haar ouders. En daardoor had ze 

er dus meer ervaring mee dan hij. – “Leon wilde 

het allemaal zelf doen. Ik mocht nergens mee 

helpen. Ik moest maar gaan zwemmen.” Samen 

hebben ze er nog zichtbaar plezier om als ze 

eraan terugdenken. Toevallig kwam Leon op de 

skibaan René tegen van Van Venrooy Motorhomes. 

“Die moest erg lachen toen ik vertelde over mijn 

‘drama’. Hij deed een boute uitspraak: ‘Alles wat 

jij shit vindt, kan ik ondervangen’. Eerst dachten 

we dat het een verkooppraatje was, maar we 

raakten er toch door geprikkeld en daarom zijn we 

eens gaan praten. Hij heeft gelijk gehad. Met de 

camper werden al onze bezwaren weggenomen. 

En datgene wat ik moet doen met de camper, vind 

ik nog leuk ook.”

Inpakken en wegwezen
“Door mijn werk had ik in het verleden al mijn 

C-rijbewijs behaald en vaker vrachtwagen gereden. 

Die ervaring kwam goed van pas. En rijden met 

een camper is heerlijk ook. Een caravan gaf vaak 

wat meer stress. Ook de voorbereidingen kosten 

met een camper veel minder tijd. We zijn zelfs  

wel eens op een avond vertrokken terwijl ik  

’s middags om vier uur nog een laatste afspraak 

had. Inpakken gaat efficiënter, omdat je alles 

opbergt zoals je het gaat gebruiken. En een half 

uur na aankomst is alles ook weer helemaal 

startklaar om vakantie te gaan vieren. We lachen 

ons dan helemaal rot om het werk dat al die 

anderen moeten doen met haringen, spanlijnen en 

weet ik wat al niet meer. Ze zijn ook al twee dagen 

van te voren aan het inpakken voor ze vertrekken. 

Als wij op onze bestemming zijn gearriveerd 

hoeven we alleen maar op een paar knoppen te 

drukken. Een volautomatisch hydraulisch systeem 

stelt de camper dan exact waterpas, de luifel wordt 

elektrisch uitgerold en de koffie is klaar. ‘Moet je 

die Chinees daar zien…’, horen we dan wel weer 

“De kinderen hebben de ruimte en ze kunnen 

makkelijker wisselen van plaats. In een camper 

maakt het ook niet uit als een rit wat langer 

duurt. Ze vermaken zich toch wel.”

Debora herinnert zich de reactie van de 

kinderen toen ze even een korte vakantie 

hadden gevierd in een resort in Egypte: “Mam, 

dit betekent toch zeker niet dat we de volgende 

keer niet meer met de camper gaan, he?”  

Ze spelen er ook graag in als die gewoon thuis 

voor de deur staat. Ze zien het als een soort 

vakantiehuis, waar dat zich ook maar bevindt.

12TOP3_interviewkitesurfer.indd   13 27-11-12   13:35
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eens fluisteren. Dan gniffel ik en geniet ik ervan 

dat ik nu alle benodigde ‘kampeervaardigheden’ 

onder de knie heb.

Het strand op
“Om alles de eerste keer uit te proberen zijn we 

met zijn zessen naar camping De Bergen gereden 

in Wanroij, vlakbij ons huis. Alles wat we hadden 

geleerd, hebben we daar geoefend. Vorig jaar 

zijn we naar Denemarken gereisd. Op het eiland 

Rømø (spreek uit Reumeu) mag je met de camper 

het strand op. Binnen een week hebben we maar 

liefst vijf verschillende locaties bezocht. Daardoor 

doe je snel ervaring op, maar iets rustiger reizen 

is uiteindelijk wel prettiger. In een zomervakantie 

blijven we meestal gewoon drie weken op een 

camping staan. Het mooie van een camper is dat 

het allebei kan. Op de terugreis hebben we ook 

een keer een camperplaats aangedaan. We vonden 

dat eerst een beetje spannend omdat je dan toch 

in het openbaar staat. Als je daar dan anderen 

spreekt, merk je dat je daar helemaal niet huiverig 

over hoeft te zijn.” Debora merkt er nog bij op dat 

het een enorm voordeel is dat je geen rekening 

hoeft te houden met sluitingstijden zoals die bij 

een camping vaak gelden. Handig dus als je veel 

kilometers op een dag wilt maken. 

Hoogvlieger
“Vier jaar geleden ben ik begonnen met 

kitesurfen. Ik ben altijd al een sporter geweest: 

skateboarden, waveboarden, surfen, windsurfen, 

snowboarden. Debora wordt helemaal gek van al 

die verschillende boards die ik in de garage heb 

staan. (Hoewel hij dat niet vertelt, is bij de redactie 

bekend dat Leon zelfs Nederlands kampioen 

snowboarden is geweest.) Daardoor werd ik ook 

snel gepakt door het kitesurfen. Vrienden hadden 

allang gezegd dat ik dat ook moest gaan doen. 

Ik wist, als ik het doe, ben ik verkocht. En omdat 

we niet in de buurt van water wonen, zou dat 

12TOP3_interviewkitesurfer.indd   14 27-11-12   13:35



15

inhouden dat ik ervoor zou moeten gaan rijden 

en ik was al zoveel weg van huis. Ik heb het nog 

wat weten af te houden, maar toen we eens twee 

weken in Spanje aan het strand stonden waar 

ook een kiteschool was, moest ik het toch eens 

proberen. Toen was het meteen bekeken. De 

snelheid, het scheren over het water en bovendien 

de hoogte in, dat geeft een enorme rush. Eenmaal 

thuis heb ik gelijk een setje gekocht. Les had ik 

immers al gehad.” 

Pak aan

“Het voelde zo goed, dat ik mogelijkheden ben 

gaan zoeken om in mijn hele drukke bestaan 

momenten te vinden om te gaan kiten. Als het 

even kan combineer ik het met werk. Mijn kite-

spullen liggen altijd achter in de auto. Als ik van 

een afspraak kom in de buurt van zee en er staat 
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inspired by freedom

Alle topmerken 
onder één dak 
Van Venrooy Motorhomes is exclusief importeur van Niesmann+Bischoff 
(Arto, Flair en Clou) en geselecteerd dealer van Hymer. Een ijzersterke 
combinatie waarmee wij de droom van iedere camperliefhebber in 
vervulling kunnen laten gaan. U vindt bij ons het hele pallet, van een 
eenvoudige camper tot compleet op maat gebouwd!
 
Ook hebben wij een ruim aanbod huurcampers en bieden wij u een 
full-service onderhouds- en garantiepakket aan. Wij zijn bovendien 
gespecialiseerd in het bouwen en aanpassen van campers voor 
doelgroepen met specifieke wensen zoals motorsporters, wielrenners, 
racerij en minder validen.

 
 
Niesmann+Bischoff, Hymer, Carado
www.vanvenrooymotorhomes.com

Galliërsweg 39, 5349 AT Oss
T 0412 455307 - info@vanvenrooy.com

Flair

Arto
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wind, dan verruil ik mijn pak met stropdas met een 

neopreen wetsuit. En daar ben ik niet de enige in. 

Dikwijls komen tegelijkertijd meer zakenmannen 

van boven de dertig aanrijden in pak die ook hun 

spullen uit de leasebak halen. Het is heel apart 

hoe dat mensen bindt. Bij zakelijke gelegenheden 

praat je eerst over werk, dan over je gezin en 

daarna over je hobby’s. Als dan blijkt dat iemand 

ook kitesurft, gaat de rest van het gesprek helemaal 

nergens anders over. Het is niet voor niets dat de 

sport zo explosief groeit. Windsurfen is passé. 

Iedereen gaat kitesurfen. Dat is veel praktischer. 

Je hebt alleen een rugzakje en een plankje nodig. 

Dat kan gewoon in de achterbak. Voor windsurfen 

moet je een grote plank hebben en het optuigen 

kost ook veel tijd. Wij staan binnen tien minuten 

op het water. De vlieger hoeft alleen opgepompt 

te worden en dan ben je klaar. (Het onderscheid 

is een beetje vergelijkbaar tussen een caravan en 

een camper.) Af en toe ga ik ook wel eens een hele 

dag met vrienden kiten. Dan rijden we ’s ochtends 

vroeg al naar zee toe. Daar is de camper ook 

geweldig voor.” 

Op het gemak onderweg
“Onze Flair rijdt fantastisch. De kinderen willen 

niet eens meer de wagen uit. Als we gaan tanken, 

vinden Debora en ik het altijd fijn om even de 

benen te strekken. De kinderen hebben daar nooit 

tijd voor. Ze zijn bezig met een spelletje of zitten 

nog midden in een film. Het is ook handig dat 

je nooit meer in een lange rij hoeft te staan voor 

het toilet. We hoeven ook geen noodstops meer 

te maken omdat een van de kinderen ineens zo 

nodig moet. Met een toilet aan boord zijn dat 

soort dingen ook allemaal een stuk eenvoudiger. 

Al rijdend naar het toilet gaan, mag natuurlijk niet 

en het is ook niet verstandig, maar even stoppen 

zonder een boom te hoeven zoeken, blijft wel 

makkelijker. Het vakantiegevoel begint al zodra 

je instapt en dat blijft tot je je bestemming hebt 

bereikt. En zelfs tot lang daarna…” <

Gone with the wind

“Kitesurfen mag alleen in daarvoor toegewezen 

gebieden. Sant Pere Pescador in Catalonië in 

Noord-Spanje is zo’n erkende spot. Als ’s middags 

de thermische wind begint te waaien, loop ik even 

terug naar de camper haal ik mijn spullen en kan 

ik zo gaan kiten. Daar ervoer ik voor het eerst 

het gemak van de combinatie van sport en gezin. 

Zodra ik één keer van de kick had geproefd, was ik 

verslaafd. Het is een lifestyle. Naast mijn gezin en 

mijn werk is het toch wel een van de belangrijkste 

dingen die op dit moment bij me passen.” 
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IN GESPREK MET 

WIM DE PUNDERT, 

NIEUWE EIGENAAR VAN 

KNAUS-TABBERT GROEP,

MORELO EN BAVARIA CAMP

UITGELICHT

VAN UITJES 
NAAR REIZEN
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“Het besluit voor de overname is pas op het 

allerlaatste moment genomen. En dan spreken we 

echt over de laatste uren. Er moest namelijk voor 

het einde van het jaar ontslag worden aangezegd 

aan alle medewerkers om een doorstart mogelijk 

te maken. Binnen twee uur hebben we besloten 

een bod uit te brengen en dankzij de constructieve 

medewerking van de curator hebben we binnen 

een week alles contractueel kunnen regelen. Dat 

was niet op basis van diepgaande marktanalyses, 

maar veeleer op gevoel. In het verleden had ik 

een stuk of drie modellen van dit merk gehad. Van 

de hele camperbusiness hadden we zelf eigenlijk 

niet zo heel veel verstand. Het aansturen van 

ondernemingen op kritische succesfactoren, daar 

zijn we daarentegen wel tamelijk sterk in geworden 

de afgelopen jaren. En specifieke kennis van een 

product of markt is daar uiteindelijk ondergeschikt 

aan. Daar heb je natuurlijk gewoon mensen voor 

in dienst. We hebben nog een aanzienlijk aantal 

andere bedrijven onder onze hoede. We gieten 

bijvoorbeeld miljoenen motorblokken, produceren 

kunststof onderdelen voor de automotive sector 

en bouwen luxe zeiljachten. En gaandeweg 

krijgen we steeds meer voet aan de grond in de 

camperwereld. Inmiddels zijn we ook eigenaar van 

camper topmerk Morelo.”

Moeilijke beslissing
“Het vroegere omzetvolume bij de Knaus Tabbert 

Groep bedroeg 300 miljoen en er werkten 1.600 

mensen. De personele kosten drukten zwaar op de 

In augustus 2008 werd het faillissement aangevraagd voor de volledige 

Knaus-Tabbert Groep. Dit gebeurde op het dieptepunt van de economische 

crisis. De omzet daalde sterk, zonder dat de productie naar beneden werd 

bijgesteld. Andere campermerken zoals Hymer, de Hobby Fendt Group en 

Trigano Frankrijk hebben getracht hun concurrent definitief uit de markt 

te drukken door gezamenlijk te bieden op de boedel. Helaas visten ze 

achter het net. Er kwam namelijk een Nederlandse investeerder op de 

proppen die de hele onderneming overnam. Niet voor de inventaris, maar 

om met een revolutionaire doorstart het bedrijf weer op de kaart te zetten. 

Voor 12,5 miljoen euro werden alle gebouwen, machines en voorraden 

overgenomen. Door de unieke borgstelling van 22,4 miljoen door de Duitse 

overheid en een lening van 5,6 miljoen verstrekt door HTP Investments 

kwam Knaus uiteindelijk in Nederlandse handen. TopCamper sprak met de 

nieuwe aandeelhouder: Wim de Pundert.

begroting. Om te overleven was het noodzakelijk 

dat aantal fors terug te brengen. Direct na de 

overname hebben we het personeelsbestand 

gehalveerd. Dat was een stevige beslissing. 

Vrijwel de gehele gemeenschap waar de 

fabrieken van Knaus zijn gevestigd zijn er 

namelijk direct of indirect van afhankelijk. Aan 

personeelszaken hebben we daarom expliciet 

de opdracht meegegeven dat van ieder gezin 

ten minste één persoon zijn of haar baan 

moest blijven houden. Daardoor wisten we 

in ieder geval een minimum bestaansniveau 

te garanderen. Daarmee hebben we ook veel 

goodwill gecreëerd en een betere binding met 

het personeel gekregen, want het waren ook heel 

spannende tijden voor al die mensen. We waren 

erop bedacht dat de omzet met 800 medewerkers 

het eerste jaar zou terugzakken tot 40% van het 

jaar daarvoor. Dat is alles meegevallen. Onze 

aanpak is redelijk succesvol gebleken, anders 

hadden we nooit deze omzetstijgingen kunnen 

boeken in een stagnerende markt.” 
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Negatieve spiraal doorbroken
“Door een nieuwe mindset en een andere manier 

van aansturen, zijn we vrijwel direct weer in de 

lift gegaan. Het eerste jaar behaalden we een 

omzet van 140 miljoen, het tweede jaar al 180 

en het derde 240. Voor dit jaar verwachten we 

uit te komen op een bedrag van zo’n 280 à 300 

miljoen en voor komend jaar is de prognose 380 

miljoen. Dat is een min of meer vergelijkbaar 

met het topjaar 2007. Het grote verschil is dat er 

toen 1.600 man voor nodig waren en wij het nu 

doen met maar 1.200. Het verzuim en verloop 

is extreem laag. Iedereen heeft er echt weer 

gewoon zin in. Dit najaar hebben we vroegtijdig 

de ontvangen borgstelling teruggegeven aan de 

Duitse staat, dat was een emotioneel moment 

voor alle betrokkenen. Iets later mochten we van 

BDO de prestigieuze prijs in ontvangst nemen van 

‘Turnarounder van het jaar’, omdat we de crisis 

voor het bedrijf succesvol hadden weten af te 

wenden.”

Luisteren naar klanten
“Het ombuigen van de mindset berustte op een 

onvoorstelbaar eenvoudig principe: namelijk 

luisteren naar wat de klant uiteindelijk wil. Het 

Sturen op kosten
Wim de Pundert is zijn carrière gestart bij een zadenbedrijf. Daar ontdekte hij dat het nodig 

was extra intellectuele bagage op te doen om meer zeggenschap te verkrijgen. Daarom volgde 

hij diverse avondstudies in de financiële sfeer. Dat stelde hem in staat op te klimmen tot steeds 

hogere financiële functies. SuikerUnie had een dochteronderneming die niet al te best liep en 

verstrekte Wim de opdracht om daar weer positieve resultaten te boeken. Oorspronkelijk werkten 

er 700 man. Door drastische reorganisaties heeft Wim dat teruggebracht tot 300 medewerkers. Het 

verlies bleef echter 12 miljoen per jaar. Met die lering heeft hij samen met een collega het plan 

uitgewerkt om door te starten met een personeelsbestand van slechts 17 en het oogmerk daarmee 

dezelfde omzet te genereren. 

oude management regeerde nogal rigide en maakte 

het middle-management volledig monddood. We 

hebben een nieuwe CEO aangesteld die afkomstig 

was uit de horlogebranche: Giovanni Marcon. Zijn 

taak was de angstcultuur weg te nemen die in de 

loop der jaren was gegroeid en om het bestaande 

dealernetwerk verder te professionaliseren. We 

zijn gaan onderzoeken wat onze klanten precies 

willen en daar zetten we op in. Daarnaast hebben 

we direct na de overname 6 miljoen gereserveerd 

om alle voormalige garantiegevallen van voor het 

faillissement af te handelen waar onze dealers mee 

zaten opgescheept. Hiertoe waren we overigens 

niet wettelijk verplicht, maar we wilden dat graag 

netjes oplossen. En daarmee hebben we hen weer 

het volledige vertrouwen kunnen geven om ook 

voor de toekomst met ons in zee te blijven gaan. 

De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd 

in nieuwe ontwikkelingen. In korte tijd zagen 

maar liefst 28 nieuwe modellen het daglicht. De 

resultaten van deze inspanningen beginnen nu pas 

geleidelijk zichtbaar te worden.”

Tendensen
“De (aanstaande) pensionado’s van nu hebben nog 

een redelijk pensioen, ze hebben een huis kunnen 
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op dit moment. Dit is het ‘instapmerk’ van de 

Hymer groep. Mensen die gewend waren om een 

caravan te kopen, rekenden daarvoor op vijftien- 

tot twintigduizend euro. Als ze de overstap naar 

een camper willen maken, moeten ze toch al 

gauw gaan denken aan een vijfendertig plus. Het 

gemak van een camper is aanlokkelijk, tenminste 

als de brug tussen de prijs voor een caravan en 

een camper overkomelijk is. Knaus is op dit 

moment veruit het innovatiefste kampeermerk. 

Daarmee sturen we aan op autonome groei. En 

dat gaat goed.” <

Als self made man  

klom financieel talent 

Wim de Pundert op als 

financial controller. Hij 

hielp bedrijven uit het slop, 

reorganiseerde ze tot ze 

weer gezond waren om 

op eigen kracht verder te 

gaan. Daarna verkocht 

hij de ondernemingen 

weer. Die formule bleek 

zeer succesvol. Tientallen 

bedrijven nam hij op deze 

manier al onder zijn hoede. 

Sommige daarvan boeken 

nu zelfs miljardenomzetten. 

In de Quote 500 neemt 

Wim een respectabele 

tweeënvijftigste positie in.

“In het afgelopen decennium is de caravanverkoop ieder jaar  

2% afgenomen en is de camperverkoop juist fors toegenomen.” 

kopen in de goede tijd en ook economisch 

is het hen redelijk voor de wind gegaan. De 

huidige senioren zijn bovendien vitaler dan ooit 

tevoren. De grote grijze golf is graag bereid een 

investering te doen om individueel te kunnen 

genieten. Reizen met een camper geeft een totaal 

ander gevoel dan op stap gaan met een caravan. 

Een camper geeft veel meer vrijheidsbeleving. Ik 

vind het opmerkelijk dat er vaak relatief gezien 

weinig campers op campings staan.”

Marktsegmentering
“Het verschilt per land en per jaar, maar zo 

is de algemene tendens. Daarom hebben we 

in Duitsland vol ingezet op Reisemobile, de 

kampeerwagens. Daar nemen we met 10% 

marktaandeel weer de eerste positie in. Duitsland 

is overigens naast Frankrijk  het grootste 

camperland. Voor ons imago is het daarom 

belangrijk daar goede resultaten te boeken,  

andere landen zullen dan sneller volgen. Met 

Knaus bouwen we campers tot een basisprijs van  

€ 80.000,- en Morelo begint ongeveer bij  

€ 120.000,-. Daartussen ligt nog een gat waar we 

op studeren hoe we dat het best zouden kunnen 

invullen.” 

Op naar de top
“Misschien maken we nog een topmodel boven 

de Knaus Sky i, of komt er een model onder 

de Morelo Manor. Deze zomer hebben we de 

tweehonderdste Morelo afgeleverd. We hebben 

35 miljoen geïnvesteerd in productontwikkeling. 

Verder zijn we nog steeds op het overnamepad, 

zo is in 2011 Bavaria Camp toegevoegd. 

Onderaan beginnen
“Een andere trend is de volgende: als mensen 

wat minder te besteden hebben, zullen ze 

eerder gaan kiezen voor een camper die wel 

alle functies heeft, maar iets minder luxe is 

uitgevoerd. Daarom doet Carado het ook zo goed 

Afpellen tot de kern
“In de speculatieve wereld van de handel in uien, ben je altijd 

‘gedwongen’ om te kopen of te verkopen. En dan word je dus altijd 

‘genaaid’, zowel aan de inkoop- als aan de verkoopkant. De marges 

bedragen maar een paar centen. Vermenigvuldig je dat maal vijftig miljoen 

kilo, dan heb je zo tien miljoen verlies te pakken. Na de reorganisatie 

waren we in staat alleen te produceren op die momenten dat we 

verwachtten winst te maken. Door de lage bezettingsgraad konden we 

het ons permitteren onze mensen gewoon een weekje thuis te houden 

wanneer de koers ongunstig was. Alle vrachtwagens hebben we de deur 

uitgedaan en alleen nog maar ingehuurd op de momenten dat we ze 

daadwerkelijk nodig hadden. Datzelfde gold voor de tractorenvloot. De 

oogstwerkzaamheden hebben we allemaal uitbesteed aan loonwerkers. 

Voor die tijd was dat nog behoorlijk revolutionair. Na een jaar konden we 

al 12 miljoen plussen. En zo hebben we de efficiency nog verder vergroot. 

Uiteindelijk is die onderneming verkocht. Van daaruit zijn we doorgegaan 

met andere bedrijven. Enkele tientallen hebben we er al overgenomen: 

van kleine bedrijven met een jaaromzet tussen vijf en tien miljoen tot aan 

bedrijven die jaarlijks miljarden aan omzet genereerden. Daar heb ik mijn 

werkkapitaal mee opgebouwd om weer nieuwe 

uitdagingen mee aan te gaan. Iedere onderneming 

heeft pakweg zo’n twintig knoppen waarmee je 

alles aanstuurt. Daarmee is alles te regelen. Als 

je weet wat je doet en in ons geval anticyclisch 

investeert, dan is het risico op grote calamiteiten 

in mijn beleving goed te overzien. En gaat het 

daarna op een gegeven moment eenmaal lopen, 

dan zijn de revenuen ook navenant aan het risico 

dat je hebt genomen.” 
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Water!
‘GEHEIM’ INGREDIËNT VAN DE LEKKERSTE KOFFIE EN THEE!

UITGELICHT

Op reis smaakt onze koffi e en thee anders. Niet alleen in bars of 

restaurants, maar ook die van ons zelf meegebracht lievelingsmerk. We 

vroegen ons af hoe dat komt. En daarom gingen we op onderzoek. Het 

smaakverschil blijkt te worden veroorzaakt door verschillen in het water. 

Tijdens Barista-wedstrijden, professioneel koffi e bereiden, wordt het water 

door specialisten op wereldkampioenschapsniveau gebracht. Een daarvan 

is Willem Huisman, autoriteit op dit gebied. Als waterspecialist borgt hij 

de kwaliteit voor de Nederlandse tak van de Specialty Coffee Association 

Europe, die de Barista-wedstrijden organiseert. Aan hem vroegen we waar 

reizigers onderweg rekening mee moeten houden.

bijvoorbeeld aan de kleur van thee en aan 

kalksluier: een drijvend oliekleurig laagje. Bij 

koffie wordt het crèmelaagje bovendien minder 

strak of zakt het sneller in. Ook in smaak 

ontstaan verschillen. Hoopt die kalkneerslag zich 

een tijdje op, dan ontstaat ketelsteen. Vooral in 

waterkokers is dat vaak goed te zien.”

Hard en zacht
“Door de slib- en zandgronden heeft Nederland 

tamelijk zacht water. Verder naar het zuiden, 

bijvoorbeeld in België of Frankrijk komen meer 

kalkgesteenten voor die in het grondwater 

oplossen waardoor het water daar meer kalk 

en magnesium bevat. Scandinavië heeft veel 

granietbodems, die geven geen kalk af en 

worden daarom ook wel zuur genoemd. Dat 

verklaart al een groot deel van de uiteenlopende 

watertypen: zacht, middelhard en hard. Die 

hardheid wordt in Nederland uitgedrukt in 

Duitse hardheidsgraden en geeft aan hoeveel 

kalk, bicarbonaten en sulfaten in het water 

opgelost zijn. Hard water is niet ongezond, 

maar vergt wel meer zeep bij het wassen en 

het kan ervoor zorgen dat kalksteen ontstaat op 

verwarmingselementen. En dat leidt weer tot een 

hoger energieverbruik en snellere slijtage.”

“Mensen gaan steeds bewuster genieten van 

thee en koffie. Ze kopen er speciale apparaten, 

sachets, cupjes en melanges voor. En ze gaan er 

ook echt voor zitten om er als fijnproevers van 

te genieten. Ze willen ook verschillende soorten 

kunnen maken zoals een cappuccino, latte 

macchiato of zelfs een espresso. Daar schaffen 

ze zelfs de duurste machines voor aan en de 

meest exclusieve koffiesoorten. Vaak vergeten 

ze echter één ding, de voornaamste component. 

Water! En dat terwijl koffie daar toch voor 98% 

uit bestaat. Dit is iets wat heel veel mensen 

onderschatten.”

Terug naar de bron
“Het meeste zoet water is ooit als regen of 

sneeuw op aarde beland. Tijdens de val neemt 

het in de lucht CO2 op. Daarna sijpelt het water 

de bodem in. Op de weg door de grondlagen 

lossen er nog andere stoffen en mineralen in op, 

zoals kalk en magnesium. Drinkwaterbedrijven 

pompen het water op, controleren en zuiveren 

het. Vervolgens wordt het via een leidingstelsel 

naar de eindgebruikers gepompt. Wanneer 

zij het water voor gebruik verwarmen boven 

65 graden Celsius, komt het CO2 weer vrij 

en ontstaat een neerslag van kalk. Dat zie je 

22
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Iets erin?
“Water uit de kraan is niet alleen puur H2O zoals 

veel mensen denken. Er zitten ook andere stoffen 

in opgelost, zoals mineralen uit de bodem. Deze 

bepalen een groot deel van de smaak. Om de 

smaak van koffie het best tot zijn recht te laten 

komen is een zekere hoeveelheid mineralen nodig 

in een bepaalde verhouding. 

De Specialty Coffee Association Europe (SCAE) 

organiseert wereldwijd Barista-wedstrijden. Hier-

 in strijden koffieprofessionals om de eer wie 

het beste kopje koffie kan zetten. De organisatie 

schrijft exact voor wat de maximum toegestane 

hoeveelheden mineralen en andere stoffen in 

het water mogen zijn. En dat gaat behoorlijk ver. 

Het totale mineralengehalte om op kampioen-

schapsniveau koffie te zetten, wordt geformuleerd 

als TDS (Total Disolved Solids) in PPM (Parts Per 

Million). Dat is duizend keer kleiner dan één

promille. Om dat te bereiken worden van het 

lokale kraanwater de waardes vastgesteld van 

onder andere: calcium, chloride, chlorine, 

magne- sium en de zuurtegraad. Op basis van 

deze analyse wordt daarna de benodigde filter-

methodiek bepaald om het kampioenswater 

te ‘brouwen’. Voor de ene koffiesoort luistert 

dat overigens nog nauwer dan voor de andere. 

Espresso heeft een veel hogere concentratie aan 

koffie waardoor je het waterverschil minder proeft. 

In filterkoffie heeft de watercomponent een groter 

aandeel in de smaakbeleving van koffie. En laat 

dat nou net de soort koffie zijn die mensen in hun 

camper het vaakst zetten.” 

Nederlands kraanwater
“De Nederlandse overheid heeft de drinkwater-

eisen behoorlijk opgeschroefd ten aanzien van 

kalkneerslag. Drinkwaterbedrijven zijn actief met 

omvangrijke programma’s om daaraan te voldoen. 

De waterhardheid wordt nu overal gereduceerd tot 

ongeveer 6 à 7 Duitse graden carbonaathardheid 

en ongeveer 10 graden totale hardheid. Zelfs in 

Limburg waar de bodem veel mineralen bevat (en 

water vroeger wel een carbonaathardheid van 14 

had) is dat tegenwoordig allemaal gereduceerd 

tot binnen die norm. Oorspronkelijk was het 

een kostenpost voor de overheid om kalk uit 

het leidingwater te verwijderen. Tegenwoordig 

wordt die kalk verkocht gehaald en brengt dat 

zelfs geld op. Bovendien levert het enorme 

energiebesparingen op. Verkalkte machines 

verbruiken namelijk veel meer energie. Nederland 

heeft over het algemeen dus al vrij zacht water, 

maar voor koffie is het eigenlijk nog net iets te 

hard. Voor koffie is water tussen de 2 en 4 graden 

carbonaathardheid het best.” 

Buitenlands leidingwater
“Op sommige plaatsen worden stoffen aan water 

toegevoegd om bacteriegroei tegen te gaan. 

Het bekendste voorbeeld daarvan is chlorine, 

herkenbaar aan de chloorachtige geur en smaak. 

In Nederland wordt dat nergens meer gebruikt, 

maar in het buitenland krijg je daar nogal eens 

mee te maken. Dat komt door de lengte van 

het leidingstelsel waardoor het water wordt 

getransporteerd. In sommige landen zijn de 

afstanden zo groot dat de kans op bacteriegroei 

in de leidingen toeneemt. In België, Frankrijk, 

of bijvoorbeeld de Verenigde Staten wordt nog 

veelvuldig chlorine of chloramine toegevoegd 

aan het leidingwater. Qua techniek is het volstrekt 

niet meer nodig om dergelijke chemicaliën te 

gebruiken, maar veel landen hebben daar toch nog 

zo hun redenen voor. Met wetgeving en nationale 

besluiten is vastgelegd aan welke normen water 

dient te voldoen. Ook al kan het misschien 

allemaal wel beter, sommige landen beginnen er 

gewoon niet aan. De bodemsamenstelling kan 

sterk verschillen, soms is het leidingnetwerk te 

oud, of in bepaalde gevallen zijn de afstanden 

gewoon te groot. Voor de meeste landen geldt 

echter dat van kraanwater prima koffie en thee 

kan worden gezet, mits de juiste eenvoudige 

maatregelen worden genomen.”

Bakkie doen
“Veel reizigers kopen onderweg flessenwater 

om koffie of thee van te zetten. Afgezien van 

het gesleep daarmee en het feit dat dit relatief 

heel duur is, is het ook niet bepaald praktisch. 

Bronwater is afkomstig van grote dieptes onder het 

aardoppervlak. Het is onbehandeld en er zitten 

dan ook veel mineralen in. En voor koffie is een 

teveel aan mineralen juist niet wenselijk. Calcium 

en magnesium zorgen er bijvoorbeeld voor dat 

koffie minder goed kan worden geabsorbeerd 

door het water. En bij verhitting zal relatief veel 

kalk neerslaan in het apparaat. Een oplossing die 

zeker zo goed werkt, is gebruik te maken van een 

waterfilterkan. Die heeft een dubbel filtersysteem. 

Een ionenwisselaar zorgt ervoor dat het kalk- 

en magnesiumgehalte wordt gereduceerd. En 

actieve koolstof haalt het chloor eruit, waardoor 

de onaangename geur en smaak verdwijnen. 

Mochten er onverhoopt toch nog bacteriën in het 

water hebben overleefd, dan worden die tijdens 

het verhitten definitief onschadelijk gemaakt. 

Door het gefilterd water krijgt thee een mooiere 

kleur en ontstaat er geen kalksluierlaagje meer 

dat vlekkerige aanslag op servies achterlaat. 

De kwaliteit van de koffie en thee wordt hoger 

door een intensievere extractie: geur- en smaak-

bestanddelen worden beter opgenomen door het 

water. Zo’n filterkan is al te koop voor een paar 

tientjes en een filter dat gemiddeld een maand 

meegaat kost enkele euro’s. Dat brengt de kostprijs 

van gefilterd water op een paar cent per liter. 

Dus al met al levert het ook een aanzienlijke 

besparing op ten aanzien van flessenwater. En 

wie weet, wordt u dan ook wel wereldkampioen 

koffiezetten…” <

ADVIES VAN DE EXPERT: 

“ZET MET 

MINERAALWATER 

LIEVER GEEN 

KOFFIE OF THEE!” 
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Grootse vooruitzichten
BÜRSTNER GRAND PANORAMA i 920 G

P R I M E U R
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De Grand Panorama is dé sensatie op alle beurzen. De grandeur van het 

nieuwe model vormde met de introductie dit najaar zeldzaam opmerkelijk 

nieuws. Wat het eerst in het oog springt, is uiteraard de bovenmaatse 

panoramische voorruit. Daarbij heeft deze reismobiel nog veel meer te 

bieden. TopCamper magazine genoot het exclusieve voorrecht om het 

allereerste Nederlandse model te mogen fotograferen en bewonderen.
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De ruimtelijke beleving is ongeëvenaard. Je kunt 

echt helemaal om je heen kijken, zelfs boven je. 

Dat geeft een bijna onwerkelijk gevoel. Daarbij 

voel je nog nèt niet de wind door je haren. Die 

uitzonderlijke rijbeleving is misschien nog het 

best te vergelijken met een gigantische cabriolet, 

maar dan uitgevoerd als luxe wagen. Voor weidse 

landschappen is deze reiswagen fenomenaal. Ver-

gezichten en hoogteperspectieven in de bergen 

zullen zich hiermee pas werkelijk in hun volle 

glorie aan u ontvouwen, maar zelfs in ons vlakke 

land worden de Rembrandtluchten een waar 

genoegen om te aanschouwen. 

Elegante vormen
De gehele opbouw van het koetswerk is zonder 

meer chique te noemen. Het interieur is stijlvol 

en subtiel vormgegeven door een geslaagde 

combinatie van hoogglans accenten en forse 

matte oppervlakken. Het samenspel van donkere 

aardekleuren met lichte vanilletinten is ingetogen 

en smaakvol. Aan ruimte is geen gebrek en ook 

de afmetingen van de talrijke bergplaatsen zijn 

van luxueus formaat. De lay-out van de Grand 

Panorama is uniek. De elegante wastafel met ranke 

spiegel tot aan het plafond is centraal geplaatst, 

precies in het midden voor de slaapkamer. De 

kolossale voorruit biedt daardoor uitsluitend 

uitzicht naar buiten, terwijl inkijk tot in de slaap-

kamer onmogelijk wordt gemaakt. De sanitaire 

hoek is overigens op zeer vernuftige wijze 

afsluitbaar. Een middendeur sluit de centrale 

leefruimte af en twee aparte deuren links en rechts, 

de ingangen naar de slaapkamer. 

Licht glooiend
Zeer aangenaam om te aanschouwen en het oog 

langs te laten glijden, zijn de vele glooiende lijnen. 

De organische vormen voelen heel natuurlijk 

aan. Veel van deze gebogen lijnen blijken ook 

nog eens te kunnen stralen door ingebouwde 

sfeerverlichting, die overigens volledig in LED is 

uitgevoerd. Daarmee zijn de meest uiteenlopende 

lichtplannen te creëren, precies afgestemd op 

een praktisch gebruiksdoel of de stemming die 

u wenst te creëren. Armaturen zijn nauwelijks 

zichtbaar. Het licht lijkt zowat overal uit het niets 

tevoorschijn te komen.

Hoog piekvermogen
Dat het motorvermogen zeer krachtig is, zal 

u niet verbazen in verhouding tot de omvang 

en het gewicht van dit voertuig. Deze rijdende 

uitkijkpost is immers het summum om bergachtig 

gebied mee te verkennen. En wie hogere 

sferen opzoekt, zal het als hoogst aangenaam 

ervaren dat de Grand Panorama is uitgerust met 

vloeistofverwarming. Dat voelt zeer comfortabel 

door de gelijkmatige warmtestraling doorheen het 

gehele voertuig. Dit systeem beschikt over een 

hoog piekvermogen waardoor het interieur snel 

behaaglijk warm is zodra dat nodig mocht blijken. 

De centrale verwarming functioneert zowel op 

gas als op elektriciteit en maakt gebruik van de 

motorrestwarmte waardoor het systeem krachtig, 

snel en economisch in het gebruik is.

Toegang tot luxe
Opmerkelijk aan deze integraal is de standaard 

zijdeur aan de bestuurderszijde die daarnaast 

optioneel verkrijgbaar is voor de passagierszijde. 

De beplating van de carrosserie is uitgevoerd in 

aluminium met een lange levensduur. De dak-

naden bevinden zich aan weerszijden waardoor er 

geen hemelwater op het dak blijft staan. Optioneel 

verkrijgbaar is de zes meter brede zonneluifel 

waarvan de cassette is gespoten in de kleur van de 

carrosserie. De dubbele bodem is ook verwarmd 

en vormt een uitstekend isolerende koudebrug 

zodat de binnentemperatuur comfortabel blijft. 

Deze bodem biedt plaats aan vele praktische 

opbergruimtes. De bodem heeft bovendien het 

voordeel dat de vloer relatief hoger wordt, hetgeen 

een hogere zit geeft met extra uitzicht. 

Kortom, dit biedt geweldige vooruitzichten voor de 

aanstaande gelukkige eigenaren. <
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Mastervolt acculaders, omvormers, combi’s, Li-ion accu’s en MasterBus communi ca tie-

systemen zijn vernieuwend, licht van gewicht en voorzien van de nieuwste techno logie. 

U heeft er eigenlijk nooit omkijken naar. Mastervolt producten hebben bovendien 

verborgen krachten; ze werken feilloos met elkaar samen. Zodat u een geïntegreerd 

elektrisch systeem aan boord krijgt dat méér biedt dan de som der delen. Een uniek 

pluspunt van Mastervolt. Minstens zo prettig: elke Mastervolt dealer is een echte expert 

en is ook uw aanspreekpunt in het geval van wereldwijde service. Want de Mastervolt 

service is als de Mastervolt producten en systemen: volstrekt zorgeloos. Kijk voor meer 

informatie op www.mastervolt.nl/automotive

De kracht van een Mastervolt systeem

Zorgeloos stroom
waar u ook gaat...
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OVERBELADING
vraag / antw

oord

Heeft u ook een vraag 
voor mr. Koos Spee? 
Stuur een e-mail 
naar redactie@
topcampermagazine.com

Sinds zijn pensionering als officier van justitie trekt mr. Koos Spee er 

veel met zijn camper op uit. Daarnaast heeft hij een adviesbureau voor 

Verkeers- en Handhavingvraagstukken. In deze rubriek beantwoordt Koos 

campergerelateerde vragen aan lezers van TopCamper magazine.

27

Niet iedere camperbestuurder is zich ervan bewust 
de wet te kunnen overtreden door het afvullen 
van een watertank. Een paar liters kunnen er 
immers voor zorgen dat het maximum toegestane 
voertuiggewicht wordt overschreden. Waar ligt de 
grens? Wat zijn de marges? Wat is veilig?

De strafvorderingsrichtlijn ‘Overbelading’ van het 
Openbaar Ministerie geeft als tariefmotivering voor 
de boetebepaling, dat overbelading: 

 
(door te hoge asdruk) en 

Deze richtlijn is echter uitsluitend bestemd voor 
beroepsvervoer en niet voor particulieren met 

is het gerechtvaardigd daar forse boetes tegenover 
te stellen? 

Casus
Stel, een kampeerauto (voor rijbewijs B) mag een 
totaalgewicht hebben van 3.500 kg (ledig gewicht 
+ laadvermogen). De eigenaar laat bij aanschaf 
extra apparatuur inbouwen. Het laadvermogen 
raakt daardoor behoorlijk beperkt. De man mag 
op vakantie graag een Hollands aardappeltje eten. 
Hij wil liefst zijn eigen biertje drinken. En omdat 
hij graag leest, gaat er altijd een doos boeken mee. 
Het werkelijke gewicht blijkt dan 3.750 kg. Een 
overbelading van ruim 7%. 

Verdict
Wordt dat een forse bekeuring of ligt de tarief-

anders? Is er sprake van oneerlijke concurrentie? 
Lijkt mij niet. Ontstaat er door deze overbelading 

Is de verkeersveiligheid dan in het geding? Dat kan 

niet meer voorstellen. Veel campers hebben een 

De technische voorzieningen van het voertuig, met 
name de besturing, vering en remmen kunnen dat 

bij de meeste campers niet eens lukken. Dus de 
verkeersveiligheid komt bij een juiste verdeling van 

bestuurder in Nederland geen bekeuring, omdat 
bij ‘particuliere’ overbelading het boetebeleid 

In de praktijk
 

 

De meeste verzekeringsmaatschappijen doen 

Zit je daar overheen, dan ben je de pineut. 

te reconstrueren, omdat bij dit soort crashes de 
inventaris van de kampeerauto meestal over een 

verspreid ligt. Het is daarom altijd slim om 

In Nederland heb je dus niet zo snel een 

men in het buitenland ook zo soepel is en een 

heeft zo zijn eigen verbaliseringsbeleid en dat 
kan best eens strenger zijn. Daarom adviseer 

buitenland gaat, ondanks het feit dat de meeste 
verzekeringsmaatschappijen niet moeilijk doen. 

Waarom? Ach, als je jaren als ‘evangelie’ hebt 
verkondigd dat iedereen zich aan de regels 

voorbeeld geven.

mr. Koos Spee
VerkeerDeBaas.nl

OVER
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REIS & INSPIRATIE

DE DUBBELE SPORT VAN PIETER EN IETJE SALENTIJN:

3 à 4 KEER PER WEEK 
GOLFEN IN FRANKRIJK
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Pieter beschouwt zich als een gewone jongen die toevallig 

geluk heeft gehad. Hij begon op zijn 14e in de bakkerij 

van zijn vader, werkte zich op, werd vertegenwoordiger, 

verkoopleider, directeur van de organisatie en later zelfs 

commercieel directeur van de Australische multinational 

Goodman-Fielder. Voor werk en privé reisde hij heel de 

wereld af. Pieter en zijn vrouw Ietje hebben echter hun 

hart verpand aan één specifi ek land: Frankrijk. Dat heeft 

volgens hen alles in zich. TopCamper is van mening dat 

de heer en mevrouw Salentijn nog steeds geluk hebben. 

Samen maken ze hun droom waar.

“Veel mensen van onze leeftijdscategorie hebben 

er al vele jaren naar uitgekeken. Als de hypotheek 

is afgelost, de levensverzekering uitkeert en we 

pensioen hebben… dan gaan we genieten. Alles 

is vrij en wij ook. Dan gaan we reizen. We gaan 

een camper kopen. En steeds meer mensen doen 

het ook daadwerkelijk. Ze vinden dat hartstikke 

fijn. Tegenwoordig is dit super comfortabel. Je 

hebt ook echt heel je thuis bij je. Veel campers 

zijn voorzien van een vaste, automatische schotel 

op hun dak. Ze komen aan en binnen een paar 

tellen positioneert dat zich helemaal vanzelf en 

binnen dertig seconden kijk je gewoon precies 

dezelfde zenders als thuis en ook nog eens in een 

fenomenale beeldkwaliteit. Wij waren vroegen 

eindeloos bezig om een antenne te richten. En 

lang niet altijd lukte het dan om ook maar iets 

te ontvangen als je toevallig ergens stond in een 

gebied met zwakke ontvangst. Al die nieuwe 

technieken, maakt het gewoon leuk. Onderweg 

zien we daardoor grote veranderingen. Vijftien 

tot twintig jaar terug zagen we ’s zomers in 

Frankrijk hooguit één camper op de tien, twaalf 

kampeerders. Nu zijn meer dan de helft campers.”

We houden contact
“Dus mensen gaan lekker plannen smeden om er 

op uit te trekken. Overal willen ze gaan kijken. 

Vijf weken weg, acht weken weg, tien weken 

weg. Er is echter een hele belangrijke factor die ze 

vooraf over het hoofd zien. En dat is heimwee. Ze 

kunnen de kleinkinderen niet missen. Wij ook niet. 

Vier, hooguit vijf weken als het moet, maar dan 

houdt het toch echt op. Dan willen we naar huis. 

Al is het maar voor een paar dagen. Dan willen 

we de kleinkinderen gewoon  even knuffelen. 
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“Veel mensen die nu met een 
camper reizen, hebben heel hun 
leven nog nooit gekampeerd.”
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dagen ben je in Zuid-Spanje als je wilt. De wegen 

zijn zo goed. De airconditioning kan aan. Het rijdt 

als in een luxe auto. Eigenlijk nog mooier, want 

je zit hoger en nog veel comfortabeler dan in een 

gewone wagen. Je hebt alle tijd, want je bent op 

reis. En je hoeft je nooit ongerust te maken over 

waar je zult slapen. De meeste camperbezitters 

mijden de zomerpieken. Of ze trekken er juist 

op af, bijvoorbeeld naar de Tour de France. Dan 

sta je dagenlang met zijn allen verwachtingsvol 

uit te kijken tot de karavaan in een paar minuten 

aan je voorbij flitst. Het is kortstondig, maar wel 

ontzettend gezellig hoor. Als je kijkt naar de 

Tour de France van tien jaar terug, dan stonden 

er honderd campers langs een tracé. Nu staan er 

duizenden.” 

Investeren in jezelf
“De camper is een enorm gewild object geworden, 

zeker voor de babyboomers. Na 37 jaar hebben 

we een bepaalde gewenning opgedaan. We 

hebben vaste rituelen en gewoontes ontwikkeld. 

Als je nog nooit gekampeerd hebt, is een camper 

de ideale opstap om te reizen. Volgens mij is 

er geen voordeliger manier. Het is eenmalig de 

aanschaf. Dan geef je een behoorlijk bedrag uit, 

maar in feite kan je er daarna tien, vijftien jaar in 

rijden. En na die tijd is hij nog geld waard. Je moet 

er één keer een bedrag voor vrijmaken, maar als 

je kijkt wat voor rente je tegenwoordig krijgt, hoef 

je het daar niet voor te laten. En dan word je door 

de regering ook nog eens gestraft dat je 1,2% nog 

moet betalen over datgene wat je op 1 januari had. 

Dan kan je beter een camper hebben, want dan 

hoef je dat in ieder geval al niet meer te betalen. 

Dus het is best een hele goede en vooral leuke 

investering. Als je een goede plaats hebt waar je 

hem kwijt kunt, eet hij verder ook geen brood 

wanneer je hem niet gebruikt. Ik zie eigenlijk 

alleen maar voordelen. En gelukkig hoef je ook 

maar het kwarttarief aan wegenbelasting te betalen 

om het hele jaar door te mogen rijden.”

Natuurlijk houden we wel contact met ze. Bijna 

overal kunnen we onderweg draadloos verbinding 

maken met internet. Via Skype kunnen we dan 

praten met alle vrienden en familieleden waar die 

zich ook bevinden. En door dat systeem kun je ze 

dan tegelijk ook zien. En het kost niks. Dat is toch 

geweldig. Maar goed, af en toe moet er dus echt 

ook gewoon geknuffeld worden. En daar kan geen 

internet tegenop.” 

Nooit meer met vakantie, altijd op reis
“Mensen die reizen met een camper kunnen heel 

makkelijk overal staan. En als ze naar het strand 

gaan, hebben ze hun eigen douche bij zich om 

het zilte water van zich af te spoelen. Over het 

algemeen gaan ze dus ook niet zoveel zwemmen 

in een zwembad. En veel eisen aan faciliteiten 

stellen ze niet. Ze hebben alle voorzieningen 

immers gewoon bij zich. Veel mensen die nu 

met een camper reizen, hebben heel hun leven 

nog nooit gekampeerd. Degenen die nu campers 

aanschaffen, hadden vroeger ontzettend drukke 

banen. Tijdens de hoogconjunctuur hebben ze 

allemaal keihard gewerkt. Voor vakantie hadden 

ze toen amper tijd. Ze vlogen vlug even met 

het vliegtuig naar Spanje of naar de Canarische 

Eilanden. Vroeger moesten ze ver weg, snel 

weer terug en daarom wilden ze zekerheid van 

zon hebben. Die groep leeft al lang met het 

droombeeld: ‘Ooit koop ik een camper. Dan kan 

ik overal naartoe en heb ik alles bij me. Ik hoef me 

nooit meer te haasten, want ik heb alle tijd van de 

wereld. Ik ga niet meer met vakantie, voortaan ga 

ik op reis.’ En dat is het grote verschil.”

Tijd genoeg
“Als je gepensioneerd bent of daar tegenaan 

loopt, dan heb je veel vrije tijd. Dan is het niet 

voldoende om vier weken in Gran Canaria te 

zitten. Een kampeerwagen is dan het ultieme 

middel om het gevoel van thuis altijd om je heen 

te hebben. Je kunt overal zo naartoe rijden. In twee 
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Gedeelde passie
“Sinds we er een jaar of vijftien geleden mee 

begonnen, zijn wij gek van golfen. Allebei zijn 

we enorme liefhebbers. Het is niet zo dat we 

fanatiek zijn. Die leeftijd hebben we gehad, maar 

we willen het wel echt goed doen.” Pieter heeft 

een lagere handicap dan Ietje. Pieters handicap 

is dat hij vaak buiten de fairway loopt te zoeken. 

Ietje slaat ze vaak iets te ver, alleen minder ver 

dan Pieter. Dus als zij een keer moet zoeken, is 

het meestal dichterbij dan waar hij moet zoeken. 

Pieter is wisselvalliger. Ietje is meestal heel 

gelijkmatig. Misschien is dat ook een beetje man/

vrouw-eigen. Of we nu 9 of 18 holes lopen, Pieter 

heeft in de meeste gevallen de bal in minder 

slagen in de hole dan ik. Maar allebei vinden 

we het hartstikke leuk. Het is een prachtige 

tijdspassering.” 

Drie à vier keer golfen in de week
“Op zich is golf geen echt dure sport, maar als je 

vier maal in de week speelt en het kost € 55,- per 

keer, dan ben je aan het eind van maand toch  

€ 1.600,- kwijt. En dat proberen we te vermijden. 

Gelukkig hebben we daar een mooie oplossing 

voor gevonden. We zijn lid van Golf O Max. 

Daarmee kunnen we op ruim vierhonderd banen 

spelen tegen sterk gereduceerd tarief in België, 

Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Portugal 

en Marokko. Ieder jaar ontvangen we een boekje 

met coupons. Daar zitten hele interessante 

aanbiedingen tussen, bijvoorbeeld om met zijn 

tweeën te spelen voor de prijs van één. Wanneer 

het nog slecht weer is – al in december of januari – 

dan begint onze voorpret al. Voor het aankomende 

seizoen gaan we dan op zoek naar de nieuwe 

banen. Meestal zoeken we vijf of zes gebieden 

uit die we vanuit een strategische, centrale plek 

allemaal eenvoudig kunnen bereiken. Om die te 

kiezen, maken we gebruik van de gids van ACSI. 

Dan pakken we ook nog het voordeel mee van de 

ACSI Camping Card. In het voor- of naseizoen kun 

je daarmee overal staan voor een van de drie vaste 

lage tarieven: 12, 14 of 16 euro. We hebben dan 

een prima camping voor een heel redelijk bedrag 

met mooie banen in de buurt. Zo spelen we vaak 

samen voor de prijs van één. We maken vaak 

genoeg mee dat we een hele dag samen spelen 

voor 25 of 30 euro. Kijk, dat zijn nou interessante 

dingen. Ook dat is voor ons een sport.”

Second home course
“Onze eerste stop is altijd in Sully-sur-Loire. Daar 

is een baan met drie lussen van negen. Die is zo 

mooi, daar willen we gewoon ieder jaar starten. 

Dit is een van de allermooiste – nog onontdekte – 

banen van Frankrijk. Ons geheim wil ik best met 

de lezers van TopCamper delen. Het stelletje 

dat het restaurant runt, is ook zo geweldig.  Wij 

zouden graag willen dat hun etablissement gaat 

floreren en zij er voor altijd kunnen blijven. Dus 

beste lezers, doe hen vooral de hartelijke groeten 

van ons en bestel nog een extra flesje wijn. Wij 

zijn zo verliefd op die baan, dat het bijna als onze 

home course voelt. Een paar jaar geleden zijn we 

er zelfs met zo’n vijftig man van onze club uit 

Nederland competitie gaan spelen. Dat hebben 

we helemaal voor ze georganiseerd inclusief hotel, 

zodat al die mensen konden blijven slapen. In 

“Nooit hoeven boeken en dan 

die vrijheid, dat is toch heerlijk?”

La douce France
“Frankrijk telt meer dan 1.000 golfbanen en 

9.000 campings. Dus de keuzemogelijkheid 

is enorm groot en gevarieerd. Voor mijn werk 

heb ik heel wat van de wereld gezien: Azië, 

Canada, Zuid-Amerika. Prachtig hoor, maar 

in Frankrijk heb je alles. Je hebt plat, je hebt 

 bergen. Je hebt strand, je hebt zee. Je hebt 

 verval van 13 meter water, je hebt een kalme 

zee en de hoge golven van de Atlantische 

 Oceaan. Je hebt er alles. Iedere drie uur passeer 

je een ander microklimaat en een totaal andere 

sfeer. Binnen een paar uur wissel je de Alpen 

af met de Middellandse Zee. Je kunt er elk jaar 

opnieuw naartoe. Er zijn allerlei geografische 

gebieden en culturele streken. Wij komen al  

37 jaar in Frankrijk en nog steeds blijven er 

heel veel dingen te ontdekken. Met Frankrijk 

ben je nooit klaar.”
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zes tot acht uur ben je er, dus dat is heel goed te 

berijden. Allemaal grote weg, we hoeven nergens 

te stoppen. In de buurt daar hebben we nog een 

aantal prachtige banen. Die hebben regelmatig 

aparte pensionado-dagen. En dan speel je bijna 

helemaal voor niks. Over het algemeen beschikken 

die banen over een prachtige keuken met een 

heerlijk menuutje voor weinig geld. Je voelt je echt 

helemaal uit. Of je nou goed gespeeld hebt, of...” 

Gaan waar het weer goed is
“Voor we vertrekken, gaan we steeds even online 

en kijken we in welke hoek het goede weer zit. 

Dan besluiten we: ‘we gaan vandaag linksaf, want 

rechts regent het.’ We gaan met het mooie weer 

mee. Je zakt gewoon net zo ver door tot het weer 

mooi is. In de winter hebben we dat al enigszins 

voorbereid. Als we naar de Côte d’Azur gaan, dan 

weten we dat we niet helemaal tot Cannes moeten 

doorrijden, maar er een stukje boven moeten 

blijven. Daar heb je een aantal ontzettend mooie 

banen die leuk zijn voor ons om te spelen. En als 

het bij Cannes te druk is vanwege het Filmfestival, 

dan gaan we hup, naar Biarritz als de wind uit 

het oosten staat. Gemiddeld doen we in een 

paar maanden zo’n vijf tot zes campings aan. En 

dan genieten we hoor. Van elke dag maken we 

een feestje. En het leuke is dat we er met gemak 

het hele jaar mee bezig kunnen zijn. Niet voor 

alleen met golfen, maar ook met voorbereiden 

wat we zullen doen. We hebben ook wel eens 

misgekleund. Maar dat maakt het alleen maar 

leuk. Dan waardeer je het ook weer meer als een 

plek wel helemaal aan je verwachtingen voldoet, 

of die zelfs overtreft.”

Bij hoge uitzondering naar Zweden
De NGF (Nederlandse Golf Federatie) – waar 

iedereen met een golfvaardigheidsbewijs (GVB) in 

Nederland automatisch lid van is – organiseerde 

eens een reis naar Zweden. Dat wilden we ook 

wel eens meemaken en dus gingen we mee. De 

banen waren echt prachtig. Maar daarbuiten staan 

vijfhonderd kilometer links en rechts bomen, een 

klein watertje met een rood en groen geschilderd 

huisje en dan na vijfhonderd kilometer weer. Dat 

was niet helemaal ons ideaal, maar als je van 

uitgestrekte ruimte houdt, is het fantastisch. Het 

voordeel was wel dat je met de camper zelfs op 

de baan kon overnachten. Je kon er aan de stekker 

staan, er waren mooie douches en we werden heel 

gastvrij ontvangen. Heel mooi, maar geef ons maar 

Frankrijk, desnoods wat primitiever. Daar hebben 

wij nu eenmaal ons hart aan verpand. Die ervaring 

hebben we ook weer gehad. Nou presteerde ik 

(Pieter) dat jaar ook niet zo best, dus dat speelt 

misschien ook wel mee. Dan krijgt alles een 

andere jus. In dit geval met de smaak van Zweedse 

gehaktballetjes.” 

Eindeloos golfgenoegen
“Frankrijk voelt voor ons vrijwel oneindig. Het 

is onmogelijk om op alle duizend golfbanen 

te spelen. We maken het mee dat er bij de 

allermooiste banen – echt championship courses –

doordeweeks hooguit vijf tot tien auto’s staan. 

Je kunt er praktisch altijd spelen. In serene rust. 

Soms treffen we drie mensen op een baan van 

achttien holes. In het weekend, van vrijdag tot 

zondag is het daar enorm druk. Doordeweeks hoef 

je niet eens een starttijd af te spreken. Je kan er 

altijd heen en dat is zo fijn. Als je in Nederland 

wil golfen, moet je vooraf een starttijd reserveren 

en word je geacht te komen. Als je drie keer hebt 

afgebeld, kun je bij enkele golfbanen niet eens 

meer een starttijd reserveren. Als we in Frankrijk 

zijn en het weer dreigt om te slaan, of het gaat een 

keer onweren en het wordt niks, dan zeggen ze: 

‘Kom morgen toch lekker terug’. Dat is een heel 

andere mentaliteit. Frankrijk is een heerlijk land 

voor ons. Wij voelen ons er helemaal thuis. In 

België trouwens ook hoor. En dat is nog dichterbij. 

In België kun je gewoon iedere dag op een andere 

baan spelen. Ik ken genoeg mensen die dat vaak 

doen. Zomaar. Even een weekje tussendoor. 

Ze zijn zo weer thuis en dan hebben ze een 

wereldweek gehad. Die pakken dan 25% korting 

mee en vaak 50%. Of zelfs drie voor de prijs van 

twee. Daar maken we gebruik van wanneer we 

met onze vrienden op stap zijn. <

“Voor we vertrekken, gaan we steeds even 
online en kijken we in welke hoek het goede 
weer zit. Dan besluiten we: we gaan vandaag 
linksaf, want rechts regent het.”

Meer informatie:

Orleans-Donnery (landschapsbaan)

www.golf-orleans-donnery.fr

Marcilly-en-Villette (parkbaan)

www.marcilly.com 

Sully (bosbaan, met kans op herten) 

www.golfdesully.com

Golf O Max
www.golfomax.fr
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ARTO VAN NIESMANN + BISCHOFF

Kampeerauto  
van het jaar

UITGELICHT
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René en Franca van Venrooij zijn blij met deze 

titel en enthousiast over de nieuwe interieurs die 

Niesmann + Bischoff introduceren. “Campers zijn 

de afgelopen jaren steeds luxueuzer geworden en 

uitgerust met allerlei geavanceerde apparatuur. 

De verschillen met huizen werden daardoor 

steeds kleiner. Bij de ontwikkeling van nieuwe 

campermodellen is echter vaak één aspect over 

het hoofd gezien. Namelijk dat ‘stenen’ woningen 

van binnen allemaal anders zijn. En de meeste 

campers waren – tot voor kort – min of meer 

hetzelfde. Zelfs verschillende merken leken op 

elkaar doordat voor de vormgeving werd gekozen 

voor neutrale, risicoloze kleuren. Als je van warme 

Zowel camperspecialisten als de publieksjury waren het er unaniem 

over eens. De Arto is door de NKC (Nederlandse Kampeerauto Club) 

uitgeroepen tot Kampeerauto van het jaar 2013. Dat is een mooie 

aanleiding om op de koffie te gaan bij de Nederlandse importeur  

Van Venrooy Motorhomes in Oss en bovendien eens een kijkje te nemen 

in de fabriek van Niesmann + Bischoff. Die is gevestigd in het pittoreske 

Duitse plaatsje Polch in de buurt van Koblenz. 

tinten houdt, zoals Franca bijvoorbeeld, dan kon je 

die nergens vinden in camperinterieurs. Niesmann 

+ Bischoff brengt daar gelukkig verandering in. 

Het is eigenlijk een héél simpel idee, maar juist 

de eenvoudigste ideeën zijn het moeilijkst om te 

bedenken.”

Thuis op wielen
“Door de combinatiemogelijkheden van stoffen, 

kleuren en motieven kan iedereen voortaan zijn 

of haar eigen identiteit laten zien. Bovendien is 

het mogelijk om andere sferen te creëren voor 

verschillende jaargetijden of reisbestemmingen. 

Net zoals een woning thuis is het interieur 

12TOP3_34_Van Venrooy.indd   35 27-11-12   13:52



36

dan helemaal ingericht naar de persoonlijke 

smaak en stijl. Zeker voor lange reizen en verre 

bestemmingen is het heel prettig om je echt 

helemaal thuis te voelen in je rijdende huis.” 

Een klasse apart
“In veel aspecten is Niesmann + Bischoff een 

uniek merk. De constructiekwaliteit, ontwerpen, 

gebruikte materialen en het afwerkingsniveau 

maken het een klasse apart. Het is allemaal net wat 

beter doordacht en mooier uitgevoerd. Mensen 

die kwaliteitsbewust zijn en er oog voor hebben, 

voelen dat onmiddellijk. Dit gevoel hoeven we 

ook nooit uit te leggen, dat merk je aan alles. Ben 

je eenmaal aan dit niveau gewend, dan wil je 

nooit meer anders.”

Zorgeloos van huis
“Doordat we zelf ook speciaalbouw uitvoeren, 

bijvoorbeeld mobiele prakijken voor tandartsen 

en fysiotherapeuten, zijn we zeer goed uitgerust 

om onderhoud uit te voeren aan campers en 

andere maatwerkvoertuigen. We zijn gewend 

om onze klanten te ontzorgen zoveel als maar 

mogelijk is. Doordat we binnen ons bedrijf 

beschikken over alle specialismen, is maar een 

enkel aanspreekpunt nodig om alles volledig naar 

wens te laten uitvoeren. Daarmee wordt dus ook 

“Het is alsof we 

thuis in ons huis op 

de bank zitten.”
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voorkomen dat klanten van het kastje naar de muur 

worden gestuurd, zoals we wel eens zien gebeuren 

wanneer iemand elders accessoires of apparatuur 

laat inbouwen. Bij ons kan dat allemaal worden 

verzorgd met behoud van garantie. We zien het als 

onze missie om mensen zorgeloos op reis te kunnen 

laten gaan.” 

Trots op nieuw ontwerp
Cécile Rouesné is export manager van Niesmann 

+ Bischoff. “We zijn heel blij dat de NKC ons heeft 

verkozen tot Kampeerauto van het jaar 2013. We 

waren al heel trots op wat onze ontwerpers hebben 

bedacht voor het nieuwe modeljaar. En wanneer 

je dan ook nog eens als beste wordt uitgeroepen 

door de grootste vereniging van camperbezitters in 

Europa, dan is dat uiteraard een bijzonder grote eer. 

Zal ik u even rondleiden in de nieuwe Arto? Het 

kleurgebruik is contrastrijker, er worden veel nieuwe 

kleuren en materialen gebruikt. Aan alles voel en 

ervaar je kwaliteit. Nog voor je binnenstapt, word 

je geconfronteerd met uitzonderlijke materialen. 

De antracietzwarte zijpanelen zijn vervaardigd van 

echt leisteen. Er is ook gekozen voor een donkerder 

houtkleur met een voelbare nerfstructuur. Door de 

zwaardere accenten komen de lichte vanilletinten 

nog meer tot leven. De hoge kastjes in hoogglans 

lak zijn overigens ook leverbaar in hout. Het lichtere 
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plafond maakt de ruimte optisch groter. Subtiel 

zijn ook de chromen handgrepen die de beleving 

van luxe verder versterken. De voorstoelen en 

armleuningen zijn altijd uitgevoerd in leer. De 

zittingen van de Rolf Benz banken achter zijn 

verkrijgbaar in vier verschillende kleuren en twee 

soorten leer. De rugleuningen zijn leverbaar in 

twee modellen en elf kleuren wat het mogelijk 

maakt om voor iedereen een geheel eigen stijl 

te maken. De toepassing van drie separate 

schuimlagen in de banken resulteert in een 

extreem comfortabele zit. De nieuwe interieurs 

hebben een frisse, eigentijdse uitstraling die 

iedereen volledig naar eigen smaak kan inrichten.”

Ambachtelijk modern 
Onderweg naar de fabriek wordt heel evident dat 

we dichterbij komen. Er rijden hier opvallend veel 

campers door het Duitse landschap, de meeste 

van Niesmann + Bischoff. Het fabrieksterrein is 

een modern complex waar op meer dan 122.000 

vierkante meter alle disciplines verzameld zijn 

om kampeerwagens van het hoogste niveau 

te ontwerpen en bouwen. Er zijn ongeveer 

tweehonderd medewerkers actief. Tussen de 

ontwerpafdeling en de montagehallen bevinden 

zich maar een paar deuren. Theorie en praktijk 

ontmoeten elkaar hier dus constant. Door de 

fabriek kronkelt de productielijn waarop om 

beurten de twee types worden geproduceerd 

die het merk momenteel voert, de Arto en zijn 
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grote broer: de Flair. Die laatste vergt een wat 

langere doorlooptijd. De fabriek onderscheidt 

zich door de exclusieve aandacht die hier wordt 

geschonken aan ieder individueel voertuig. Waar 

andere merken in groten getale lopende band werk 

inschakelen voor de productie, wordt hier nog heel 

ambachtelijk gewerkt, weliswaar door toepassing 

van de hypermodernste technieken. 

Al hele weg afgelegd
De bouw van een nieuwe kampeerwagen start 

hier op een Fiat Ducato chassis en common 

rail turbodieselmotor met zes handgeschakelde 

versnellingen. Daarop wordt een vlakke bodem 

gemonteerd die dient als basis voor de gehele 

opbouw. Als het interieur compleet is, worden 

de zijwanden, het dak, de kop en de achterzijde 

vastgezet. Geen enkel model verlaat het terrein 

zonder een rit over de ‘nachtmerrie van iedere 

chauffeur’: een straatje achter de fabriek waarop 

het allerslechtst wegdek wordt gesimuleerd. 

Het eerste deel stuk bestaat uit Belgische 

kinderkoppen, vervolgens vervaarlijk diepe kuilen 

en tot slot een 12 centimeter schuine verhoging 

die de torsie beproeft. Om daarvan bij te komen, 

gaat ieder nieuw voertuig een kwartier lang in een 

regenkamer. Mocht het testteam niet tevreden zijn, 

dan gaat de wagen linea recta weer de fabriek in 

om te worden bijgesteld. Is de beproeving met 

glans doorstaan, dan is voor een Flair of Arto 

iedere andere weg daarna een puur genot. <
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INTERVIEW

Drie generaties  
profiteren ervan
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RUURD EN TINY VAN DER WERF

VAN MOTORJACHT 
NAAR CAMPER
Vierenveertig jaar hebben Ruurd en Tiny van der Werf gevaren met 

een motorjacht. Voor de voormalige eigenaren van een scheepswerf en 

machinefabriek was dat als vanzelfsprekend. Met hun werf bouwden ze 

immers zelf binnenvaartschepen van 110 meter lang. Acht jaar geleden 

verruilden ze met de aanschaf van een camper de Nederlandse wateren 

voor Europese vaste grond onder de voeten. Hun actieradius werd daarmee 

aanzienlijk uitgebreid. Inmiddels zijn ze helemaal overstag. Het water 

missen ze niet. Achteraf bekeken hadden ze het jaren eerder willen doen. 
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“We zijn gestopt met varen toen Tiny een nieuwe 

heup kreeg. Het aan- en afmeren ging nog wel, 

doordat we een boeg- en hekschroef hadden, 

maar het op- en afstappen werd op een gegeven 

moment toch wel lastig. En op het water is het 

de voorbije jaren veel drukker geworden. Je ziet 

ook steeds meer onervaren schippers. Daardoor 

moet je onderhand meer opletten voor een ander 

dan voor jezelf. Vooral in sluizen ging het op het 

laatst bijna niet meer. Dan zorgde je dat je goed de 

sluis in geraakte, maar dan moest je oppassen dat 

anderen je niet de sluis uitduwden als het ware.” 

File op het water
“Het fileprobleem heeft zich verplaatst van 

de weg naar het water. Vooral op bepaalde 

tijden is dat enorm. In de bouwvak gingen we 

bijvoorbeeld nooit het water op, of anders even 

gauw en dan weer terug naar de haven. Regels 

kent men niet meer, of ze worden gewoonweg 

niet gerespecteerd. ‘Daar komen de huurboten 

weer aan’, zeiden we dan tegen elkaar. Die 

colonne vaart je bijna van het water af. Ze 

weten amper wat bakboord en stuurboord is. 

Als je een sein geeft, dan begrijpen ze niet wat 

dat betekent. Ja, ze zwaaien terug met de hand, 

maar ja, dat is de bedoeling natuurlijk niet. 

In de afgelopen vierenveertig jaar hebben we 

heel wat ontwikkelingen meegemaakt. Vroeger 

was het heel anders, veel rustiger. In bepaalde 

kanalen is het tegenwoordig net de Kalverstraat. 

De voorzieningen zijn ook veel uitgebreider. De 

schepen van nu zijn heel modern en krachtig 

geworden. De charme is er een beetje af.” 

Uitgevaren
“Ons eerste jacht was negen meter lang. Er lag een 

klein motortje in en het scheepje had geen boeg- 

of hekschroef. Dus om aan te meren moesten we 

zelf hard werken. Het tweede schip was al wat 

groter en daar zat al een boegschroef in. Maar 

daar hadden we een flying bridge op, dus om van 

voren naar achteren te gaan, moesten we steeds 

de trap op en af. Dat werd voor Tiny wel iets te 

bezwaarlijk vanwege haar heup. Toen zijn we 

overgestapt op een Pikmeerkruiser met een open 

kuip. Daar hebben we veel plezier aan beleefd. 

Er zat zowel een boeg- als een hekschroef aan. 

Hier konden we echt perfect mee uit de voeten. 

Pas op het laatst werd ook dat moeilijker. En door 

de ontwikkelingen op het water die we al hebben 

geschetst, kregen we er toch steeds minder plezier 

in. Als we het hadden geweten, hadden we veel 

eerder de overstap gemaakt naar een camper.” 

Ook wel leuk werk
“We hadden al een camper gekocht voor onze 

kinderen en op een gegeven moment dachten 

we zo bij onszelf: ‘dat is toch eigenlijk ook wel 

leuk werk’. En dan ga je de voordelen ervan 

eens afwegen tegen het varen. We zijn eens wat 

gaan verkennen en we hebben een paar beurzen 

bezocht. Toen hadden we er zelf nog niet eens 

mee gereden. Alleen onze zoon was ermee op 

vakantie geweest. De eerste camper had geen 

hefbed. Dat was een Franse, een Challenger. 

Aangezien we een kleinzoon hebben, vonden we 

het heel plezierig ook samen met hem op stap te 

kunnen gaan. Daarom hebben we de Challenger 

ingeruild en een tweedehandse Bürstner gekocht 

bij de Gelderse Caravan Centrale. En daar zijn 

we zelf ook mee op stap gegaan. Toen pas bleek 

dat we een tweepersoonsbed niet ideaal vonden. 

Dat was een beetje nauw. Na vierenveertig jaar 

lepeltje-lepeltje gelegen te hebben, vonden we 

het tijd om voor die warme landen wat meer 

slaapcomfort te genereren. En toen hebben we 

– ook bij Joop – een spiksplinternieuwe Bürstner 

Aviano 728G gekocht. Die was weer een slagje 

groter. Ook had die een grote garage zodat we de 

fietsen makkelijk mee konden nemen.” 

Goed georganiseerd
“Om het gelijk goed aan te pakken, zijn we lid 

geworden van de NKC, ACSI en CCN. Met die 

organisaties hebben we een paar groepsreizen 

gemaakt. Spanje rond, Portugal rond en Italië 

half. Na een tijdje hadden we dat eigenlijk wel 

bekeken. Het is de ene dag heenreizen en de 

andere dag weer vertrekken. Dus dan ben je 

eeuwig aan het inpakken en wegwezen. Dit jaar 

hebben we daarom besloten om een eigen reis 

op te zetten. En dan ben je veel vrijer. Dan kun je 

gewoon blijven waar je het leuk vindt. We gaan nu 

eerst eens op ons gemak naar Noord-Spanje. En als 

het niet te heet is, trekken we rustig verder naar het 

zuiden.” 

“Ik hoef niet zo 

nodig meer hele 

dagen aan het roer 

te staan.”

Land in zicht
“Reizend met een camper beleef je een hele 

andere wereld dan op een boot. Met een camper 

zie je meer. En de actieradius is ook veel groter. 

Met een boot ben je wat dat betreft toch beperkter. 

We voeren dan wel heel Nederland door, maar 

ook voor een klein land als het onze heb je toch 

al vrij veel tijd nodig. En zelfs in een uitgestrekte 

provincie als Friesland werd het ons te druk. Als 

we in een haven wilden gaan liggen, moesten 

we al ’s middags om twee uur aanmeren, anders 

hadden we geen ligplaats meer. Dat ging ons 
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erg tegenstaan. Met een camper heb je dat soort 

perikelen helemaal niet. Voor een camper is 

altijd en overal wel een plekje. En het is heel 

plezierig dat je in diverse gidsen of gewoon met 

je navigatiesysteem zo een plaats hebt gevonden 

om te overnachten. Dat is echt geweldig. We zijn 

uitermate tevreden over onze camper. We zeggen 

wel eens tegen elkaar: ‘hadden we dit nou maar 

jaren eerder gedaan’. Dan waren we ook sneller 

af geweest van die ergernissen met de boot en het 

beperkte varen. Nu kunnen we letterlijk overal 

heen.” 

Mooi strak horizontaal 
“Onlangs hebben we luchtvering en hydraulische 

stempels van E&P onder onze camper laten 

monteren. Dus als we aangekomen zijn, staan 

we zo – met één druk op de knop – mooi strak 

horizontaal. En wanneer we door de camper 

lopen, voelen we geen enkele schommeling meer. 

Als je ergens aan begint, moet je het ook goed 

doen. Dat vinden wij tenminste.”

Om de hoek 
“Pas geleden zijn we even naar Koblenz geweest: 

daar is een prachtige nieuwe camperplaats 
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aangelegd in het hart van de stad. Voor één euro 

vaar je over met een veerpontje en sta je midden in 

hartje Koblenz. Je vindt er hagelnieuwe faciliteiten 

en je kijkt zo op het Deutsches Eck. Op deze spitse 

landtong waar Rijn en Moezel samenvloeien, staat 

het ruiterstandbeeld van keizer Willem I. Net zoals 

oorspronkelijk de bedoeling was in 1871, is het 

beeld tegenwoordig weer symbool voor de Duitse 

eenheid. In 2002 werd Deutsches Eck opgenomen 

in de UNESCO werelderfgoedlijst.” 

Pk’s vs. Bft’s
“Tussen motorjachten en zeiljachten hangt altijd 

een zeker spanningsveld. Bij de zeiljachten tel 

je als motorjacht amper mee. Zeilers denken 

vaak dat ze altijd voorrang hebben, maar dat 

is helemaal niet zo. In een vaargeul hebben de 

grote zeiljachten (schepen van twintig meter en 

langer) helemaal geen voorrang. Toch hoor je 

ze vaak al op afstand schreeuwen: ‘zeilers gaan 

voor!’. Als schippers de regels niet kennen, krijg 

je problemen. Vooral recreatievaarders die een 

boot gehuurd hebben, weten meestal van toeten 

noch blazen. Dat is op de weg toch gelukkig beter 

geregeld. De meeste weggebruikers zijn in het 

bezit van een rijbewijs, of ze hebben op zijn minst 

ooit eens een paar rijlessen gehad.” 

Soort zoekt soort
“Met de opvarenden van een zeilboot maak je met 

een motorschip minder snel contact. Daar moet 

je eerst een band mee smeden. De zeilvaart praat 

eerder met de zeilvaart en de motorboten met de 

motorboten. Opmerkelijk is dat. Op het land zit 
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er ook wel ietsje verschil tussen mensen met een 

camper of een caravan, maar dat is toch minder. 

Wel valt me soms op dat mensen onderscheid 

maken naar grootte. Maar ach, dat ligt ook een 

beetje aan jezelf. We staan allemaal op dezelfde 

grond. En de ene nieuwe buur heeft soms meer zin 

om een praatje te maken dan de ander. Dat merk 

je gauw genoeg. Als iemand met rust gelaten wil 

worden, dan doe je dat. En als het helemaal niet 

klikt, nou, dan ben je de volgende dag toch gewoon 

weer weg. Daar zijn wij heel gemakkelijk in. Soms 

ontmoet je wel eens mensen die een enorme air 

over zich hebben. Het zou me niet verbazen als 

dat juist degenen zijn die er nog het meest aan 

hebben af te lossen. ‘Die hebben een huis met een 

vlak dak, zeggen wij dan altijd, want als het schuin 

zou zijn, dondert de hypotheek eraf.’ Het mooie 

van reizen is, dat je vogels van allerlei pluimage 

ontmoet. En hoe die zich gedragen, hangt allemaal 

heel erg af van hoe je jezelf opstelt.” 

CC en BB
“In havens ontstaan wel vaak langduriger vriend-

schappen. Dat komt doordat je uiteraard ook voor 

langere tijd letterlijk aan mekaar gebonden bent. 

Je ziet elkaar veel vaker. Soms was dat wel eens 

té. Dat noemden we altijd: ‘Checkpoint Charly’. 

Daar werd je gecontroleerd. ‘Zo, ga je uit eten?’ 

En als we dan terugkwamen: ‘… en heeft het 

lekker gesmaakt?’ Ze vroegen nog net niet hoe 

hoog de rekening was. Sommige jachthavens 

hebben eigenlijk meer weg van een camping voor 

oude-van-dagen. Die generatie heeft helemaal 

geen zin meer in dat hele gedoe om uit te varen. 

Ze gaan alleen op hun boot zitten om naar de 

mensen te kijken. Of ze blijven een beetje op de 

bankjes hangen als Benidorm Bastards. Ze nemen 

gerust een hele dag de tijd om alles te bekijken, 

te bespreken en om cijfers te geven. Met campers 

heb je dat helemaal niet, omdat je dan veel meer 

de ruimte hebt en je ook niet zo op elkaars lip zit. 

Bovendien heb je niet zo’n kliekvorming doordat 

de samenstelling van eventuele groepjes veel 

sneller wisselt. In een jachthaven zit je met de 

gangboorden tegen elkaar aan. Met een camper 

heb je de ruimte.” 

Uitgevaren en afgemeerd
“De camper is veel gemakkelijker om mee te  

reizen dan een boot. Met de camper stap je 

gewoon uit en ga je doen waar je zin in hebt. 

Met een schip heb je eerst altijd een hoop gedoe: 

aanmeren, vastmaken, overleggen met de buren. 

De camper parkeer je, je zet hem op de poten. 

Klaar! Stootkussens hebben we niet meer nodig. 

Overleggen met de buren over vertrek en dergelijke 

zijn allemaal verleden tijd. Ideaal! Het was 44 jaar 

best leuk. Tiny is braaf meegegaan, al is ze eigenlijk 

niet zo’n waterrat. Daarom is zij de volgende 44 

jaar aan de beurt nu het jacht heeft plaatsgemaakt 

voor de camper.”
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Droog oefenen 
“Voor we onze eerste verre reizen maakten, zijn 

we eerst gaan oefenen. Iedere keer gingen we 

steeds een stukje verder weg. Een van de eerste 

tochten maakten we naar Limburg. Daarna zijn 

we naar Senheim gereden. Dat ligt aan de Moezel. 

Holländischer Hof is daar een camping onder 

Nederlands beheer. Dat is buitenland, maar nog 

wel gewoon in onze eigen taal. En zo zijn we er 

voorzichtig ingerold. Bij andere mensen hebben  

we een beetje afgekeken hoe die het allemaal 

deden. En dat hebben we ons ook eigen gemaakt.”

Geen heimwee
“Een van onze mooiste reizen voerde ons naar het 

zuiden van Spanje, dwars door de Sierra Nevada. 

Ongerepte, ruige natuur en enorme rust. Maar 

eigenlijk waren al onze reizen mooi. Italië was ook 

prachtig. Dat kenden we alleen van tijdschriften 

en de televisie. In Venetië hebben wel weer 

even gevaren in een gondel, maar er kwam geen 

heimwee bovendrijven. Vorige week waren we 

bij kennissen in Friesland in de haven. We missen 

het waterleven gewoon helemaal niet. Zodra onze 

zoon terug is van vakantie met de camper, is hij 

weer van ons. Daar hoeven we geen ruzie om te 

maken. Dat gaat allemaal in goed overleg. Ook de 

kleinzoon van acht is helemaal gek van de camper. 

Als opa eens voor de grap zegt dat hij de camper 

weg wil doen, is het paniek in de tent. Tiny heeft er 

niet zo’n behoefte aan om zelf te rijden. Feitelijk 

beschikt ze dus over een rijtuig met chauffeur. Het 

enige wat ze zo nu en dan hoeft te doen, is mee 

naar rechts kijken of er verkeer aan komt. En dat 

bevalt ons allebei uitstekend.” <

Meer informatie:
Camping Holländischer Hof 
www.moselcamping.com
Camping Rhein-Mosel
www.camping-rhein-mosel.de
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“En we kunnen 
weer vooruit!”

Corry van Hulten en Harry van Hal rijden al meer 

dan twintig jaar camper. Ze begonnen met een 

Volkswagen Transporter T4, ‘verhuisden’ naar 

een Hymer Van 522 en zijn nu zoals ze zeggen 

meegegroeid met hun tijd door de aanschaf van 

hun Eriba Jet. Ze hopen zo nog een jaar of vijftien 

te kunnen blijven reizen. Als ze op leeftijd raken, 

worden misschien hotels noodzakelijk. Voorlopig 

vinden ze deze vrijheid geweldig en ze zijn nog 

lang niet uitgekeken in Europa.

Lucratieve souvenirs
Engeland, Frankrijk en Italië zijn favoriet. In 

Noorwegen gingen ze vissen op kabeljauw. Dat 

vonden ze een indrukwekkend land, maar sterke 

drank is er niet te betalen en een cappuccino bleek 

er nauwelijks te krijgen. Duitsland ervaren ze als 

CAMPERGLASS HEEFT RUIT NETJES VERVANGEN

een van de meest campervriendelijke landen. Het 

laadvermogen van de Eriba komt dan goed van 

pas, want tijdens een bezoek aan de Moezelstreek 

wordt altijd een voorraadje wijn ingeslagen. En zo 

verdient zo’n reisje zich nog aardig terug. 

Prima service
“Op onze laatste reis ontdekten we een scheur 

in de voorruit. We belden Camperglass. Dat 

bedrijf is gespecialiseerd in ruiten voor campers 

en werkt nauw samen met dealers, fabrikanten 

en verzekeraars. Toen we Peter van Vliet aan de 

lijn kregen wisten we gelijk dat we te maken 

hadden met een servicegerichte vakman. De ruit 

kon heel snel worden vervangen. En we mochten 

zelf bepalen waar we dat het liefst wilden laten 

doen. Dat kon thuis voor de deur, bij de dealer 

of in de stalling. Onze ervaring is zeer positief. 

Camperglass werkt netjes en lost alles keurig 

op. Wat we ook zo super vonden, was dat we 

meteen nieuwe stickers kregen voor het alarm 

en medewerker Stefan wist ons ook precies te 

vertellen hoe we duplicaatvignetten konden 

aanvragen.” 

Warme belangstelling
Het vervangen van de ruit was een spannende 

gebeurtenis in de straat. Toen we even koffie 

stonden te drinken, kwam de overbuurvrouw   

aan-snellen om te vertellen dat de nieuwsgierigheid 

het toch had gewonnen van haar verlegenheid.  

Ze informeerde meteen of we wel een koekje bij 

de koffie hadden gehad… <
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Zodra ik in de late ochtend mijn neus buiten de deur steek, begroet mijn vriendelijke buurman mij al. 

Mornin’, Bonjour! Bon giorno! Guten Morgen! ¡Buenos días! Elke dag klinkt het anders. In de verte 

blaft een hondje. Verder is het erg rustig hier. Ik open de verduisteringsgordijntjes en zet een vers potje 

koffie. Lekker van thuis. Het kleine koffiezettertje hoest alsof het de avond tevoren iets te lang in de 

plaatselijke kroeg is blijven hangen. In die kroeg gebeurt verder overigens weinig. Het zijn meestal 

dezelfde gezichten. En dezelfde verhalen. Ik drink er wel eens iets onbestemds wat ik zou classificeren 

onder de categorie buitenlands gedistilleerd. Maar ach, wat is buitenlands? Tegenwoordig komt alles uit 

het buitenland. Eigenlijk komt het buitenland meer naar ons dan wij er naartoe gaan. Vroeger was het 

nog exotisch als je naar een verre bestemming reed. Als ik kijk naar de winkelketens in het nabij gelegen 

stadje, dan stel ik ontstemd vast dat het vrijwel allemaal dezelfde frisse logo’s zijn als die ik thuis zie 

wanneer ik op een verdwaalde zaterdag door een winkelstraat slenter. Ik moet toch eens kijken of ik de 

schotel niet wat beter kan richten. Of het nou komt door de bomen of de bebouwing in de buurt weet 

ik niet, maar ik heb ooit wel eens beter beeld gehad. Wat voor dag is het eigenlijk vandaag? Ik denk 

donderdag. Dan moet ik niet vergeten even te bellen naar de kinderen. Die zullen anders wel denken. En 

het wordt ook hoognodig tijd om eens een wasje te draaien. Gelukkig is het niet zo ver lopen. Toch vind 

ik het altijd een enorm gedoe. Wat zal ik eens eten? Zal ik even naar het lekkere bakkerijtje fietsen, of 

toch maar even naar de kleine supermarkt lopen? Wat een dilemma’s voor een donderdagochtend. Ik kies 

voor het laatste. Gelukkig kom ik geen bekenden tegen. Ik heb eigenlijk niet zoveel zin om een praatje 

te maken. Snel wegwezen dan maar. – “Hallo buurman!” Ai! De buurvrouw, daar had ik op dit vroege 

uur bepaald niet op gerekend. – “Heb je een lekkere vakantie?” Nou ik geniet met volle teugen. – “En 

geen last van heimwee zeker?” Nee, dat valt inderdaad nogal mee deze keer. – “Wat heb ik gehoord? 

Was er iets met je aandelenpakket of zo? Ach ja, dat trekt wel weer aan. Dat is een kwestie van surfen op 

de golven van de conjunctuur. En als volgend jaar de brandstofprijs weer wat is gedaald, rijd ik wel weer 

eens naar het buitenland. Maar thuis is het ook mooi hoor… 

Door: Remko Campert
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TopCamper magazine in Toscane
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Ingrid Theunissen en Arian Bossers hebben er 

al jaren over gefantaseerd hoe het zou zijn om 

samen met hun kinderen Tijme en Karlijn eens 

met een camper op vakantie te gaan. Dat wilden 

ze dolgraag eens een weekje ervaren. De eerste 

kennismaking viel goed in de smaak. Het viertal 

vond het fijner reizen dan met een personenauto. 

Het was prettig af en toe eens de benen te kunnen 

strekken en een tafel is handig om de iPad op te 

zetten. Ze vonden de camper ook knus en gezellig.

Voorpret
“Het leverde al aardig wat leuke avonden op om 

uit te zoeken waar we naartoe zouden gaan. Wat 

dat betreft is internet een geweldige bron van 

inspiratie en informatie. We kozen voor Toscane 

omdat we daar voor iedereen wat wils hadden: 

prachtige landschappen, lekker eten en gezellige 

campings met sportfaciliteiten. Het boeken van de 

camper en de vliegreis kon heel eenvoudig thuis 

achter de computer.” 

Voordeel boeken
Op de overzichtelijke website van Laika Rent 

kun je precies aangeven hoe je het hebben 

wilt. Er is een flinke keuze uit campermodellen 

en uitvoeringen. De bestemmingen bevinden 

zich op dit moment alleen nog in Italië. Het 

verhuurconcept is net gelanceerd. Zodra dat 

binnen eigen land volledig is uitgerold en 

geperfectioneerd, worden ook andere landen 
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Als gevolg van de economische situatie stagneert de verkoop van campers 

in Europa hier en daar wat. Alle grote merken proberen daar op hun eigen 

manier weerstand aan te bieden door er slimme oplossingen voor te 

bedenken. Laika introduceerde een nieuwe dienst, namelijk de mogelijkheid 

om campers te huren: LaikaRent. TopCamper magazine had de eer dit als 

allereerste te testen. We stuurden er een gezin met twee tieners op uit om 

voor het eerst van hun leven een weekje op vakantie te gaan in een camper.

SUCCESVOLLE LANCERING VAN LaikaRent 

EEN WEEKJE TOSCANE 
MET EEN HUURCAMPER
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toegevoegd. De bestemmingen zijn geclusterd 

in diverse thema’s, bijvoorbeeld: kunst, 

gastronomie, sport, evenementen en gezin. De 

keuze van de camper en de bestemming staan 

los van elkaar. Inbegrepen bij de bestemming 

zijn toegangskaartjes voor attracties, proeverijen 

en excursies. Ook wordt een route-suggestie 

gedaan met gps-coördinaten en een lijst van 

campings en parkeerplaatsen in de buurt. 

Uiteraard is dat geen verplichting, maar het is 

altijd fijn om een globaal plan te hebben en 

niet alles helemaal zelf te hoeven uitzoeken. 

Tegen meerprijs zijn handdoeken, beddengoed, 

campingstoelen, kinderzitjes, sneeuwkettingen 

en bestek te huren. Het totale bedrag kan goed 

concurreren met de verblijfkosten voor een 
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Hoge vlucht aan lage prijzen

Vliegreizen mogen soms dan spotgoedkoop 

zijn, er zitten soms wel addertjes onder 

het gras. Zo mag je bijvoorbeeld maar heel 

weinig gewicht meenemen aan bagage. 

En voor iedere kilo overgewicht moet flink 

worden betaald. Ook is het belangrijk om 

de kleine lettertjes goed te lezen en de 

voorwaarden die worden gesteld om vooraf 

èn op het vliegveld in te checken.

EUROPESE PRIMEUR

hotel. En waar hotels niet aan kunnen tippen, is 

het enorme voordeel van de vrijheid om te kunnen 

gaan en staan waar je maar wilt.

Makkelijk wennen
“Het was een koude en miezerige ochtend toen 

we vertrokken vanaf Charleroi bij Brussel. Des 

te groter was de verrassing toen we anderhalf 

uur later voet aan de grond zetten in Pisa terwijl 

het zonnetje heerlijk scheen en het een graad of 

25 was. Onze contactpersoon stond ons al op te 

wachten om naar de dealer vlakbij te brengen 

waar we uitleg kregen over het gebruik van 

de camper. Het is best handig om even in een 

notendop te horen wat er zoal bij komt kijken om 

camper te rijden. Nadat de huurovereenkomst 
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was getekend, kon het avontuur echt beginnen. 

De eerste meters waren even spannend, maar 

het wende heel snel. De turbodiesel reed heel 

comfortabel. Doordat je hoog zit, heb je goed 

overzicht. De stoelen zaten fantastisch en ook 

het sturen ging erg licht. Daardoor zou je bijna 

vergeten dat je in feite met een kleine vrachtwagen 

onderweg bent. Dat was misschien nog het 

moeilijkst, niet vergeten dat je zo groot bent.”

Temperamentvol
“Het was een heerlijk gevoel om over de 

kronkelige weggetjes door het prachtige Toscaanse 

landschap te zoeven. Ons eerste reisdoel was 

San Gimignano, het Manhattan van Toscane. Dat 

wordt zo genoemd vanwege de dertien torens 

die hoog uitsteken boven het nog grotendeels 

authentieke, middeleeuwse stadje. Uit de verte ziet 

het er onwerkelijk uit. Het is een merkwaardige 

paradox om een silhouet te zien dat eeuwenoud 

is, maar lijkt op een hedendaagse stad in Amerika. 

Niet voor niets staat deze plek op de UNESCO 

werelderfgoedlijst. Omdat het er zo imposant 

uitziet, willen we dat graag van dichterbij bekijken. 

We rijden een parkeerplaats op, maar direct wordt 

ons door een kordate, temperamentvolle Italiaanse 

parkeerwachtster op niet mis te verstane wijze 

medegedeeld dat we daar niet mogen staan. We 

proberen nog even uit te leggen dat we maar 

heel even willen kijken, maar ze is heel resoluut. 

Haar blik en gebaren maken duidelijk dat ze niet 

gediend is van dergelijke smoesjes. Alle campers 

moeten naar de speciaal daarvoor aangelegde 

camperparkeerplaats een paar kilometer buiten het 

stadje. En daarmee basta!”

Op de plaats rust
“Er zijn diverse aardige camperplaatsen. Ze 

ronselen hun gasten door met Vespa’s rond te 

rijden en verdwaalde campers behulpvol de weg 

te wijzen naar goede staanplaatsen. Ze zien er 

netjes uit en de tarieven zijn redelijk. Het stadje is 

erg toeristisch, maar zeer sfeervol en schitterend 

qua architectuur. Binnen de stadsmuren is een 

overvloed aan tentjes waar je heerlijk kunt eten. 

Na een tijdje rondgekeken te hebben, besluiten 

we onze camping op te zoeken. Ondanks de 

vrij ruime parkeerplaats, is het even passen en 

meten om de Laika Kreos 5010 met een lengte 

van bijna zeveneneenhalve meter op de juiste 

plaats te manoeuvreren. We hebben goed opgelet 

tijdens de instructie en zorgen ervoor dat de 

wagen zo vlak mogelijk staat. De camper is luxe 

uitgevoerd, met veel handige kastjes. Er zit alles 

in wat we thuis ook hebben: van badkamer, toilet 

tot satelliettelevisie en dvd-speler. Terwijl het nog 

net licht is, maken we alvast de bedden op en 

verduisteren we alle ramen. Dat is nog een hele 

klus. Het zijn er zoveel. Mooi dat alle raampjes 

ook voorzien zijn van plissé-horren. Handig.  
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Moe van de reis en alle nieuwe indrukken, 

besluiten we op tijd te gaan slapen. Het is knus 

om met zijn allen in dezelfde ruimte te liggen. We 

maken nog wat grapjes en vallen al snel voldaan 

in slaap.”

Buon giorno
“De volgende ochtend is iedereen op tijd wakker. 

Iedereen heeft goed geslapen, al heeft Karlijn wel 

gemerkt dat de camper een beetje ‘scheef’ stond. 

We zijn opgewonden om aan de volgende dag 

te beginnen. Eerst maar eens lekker ontbijten. Er 

staan nog maar weinig gasten op de camping, 

het immers naseizoen. De meesten zijn met de 

camper. De vriendelijke ober is graag bereid 

om speciaal voor ons wat brood te bakken. We 

krijgen er verse jus bij van bloedsinaasappels, 

zelfgemaakte jam, salami en pecorino-kaas. 

Toscaanse pecorino is wat zachter en zoeter van 

smaak dan die uit andere streken. Elders kan die 

behoorlijk pittig en zilt zijn. Dat komt doordat 

de kazen in andere streken tijdens de bereiding 

worden gewassen met zeewater. De Toscaanse 

variant is heerlijk mild. De Toscaanse salami wordt 

gemaakt van grof gemalen vlees, gekruid met 

knoflook, peper, basilicum, oregano en rozemarijn. 

De smaak is vol, maar fijner dan het er uitziet. We 

zijn nog net op tijd om cappuccino te drinken. 

Veel Italianen zijn van mening dat je na 10.00 uur 

in de ochtend eigenlijk geen cappuccino meer 

behoort te drinken. Van oudsher werd dat gezien 

als ontbijtdrank. Tegenwoordig wordt die ook steeds 

vaker gedronken op alle momenten van de dag.”

Zeldzaam geluk
“Na een dag te hebben rondgetoerd door prachtige 

landschappen vol golvende heuvels met cipressen 

en olijfgaarden, besluiten we de volgende dag 

de drukte van de stad op te zoeken. Eerst doen 

we een dorpje aan voor het ontbijt. Inmiddels 

zijn we zo gewend aan de camper dat we ermee 

rijden alsof het een personenwagen is. En dat is 

het natuurlijk niet. In een bergdorpje loopt een 

straatje schuin af. Als we parkeren aan de rand van 

de weg, kantelt onze camper zijwaarts. Op een 

haar na tegen een uitstekend verkeersbord aan. 

Daar hebben we geluk mee gehad. Dat had ook 

makkelijk slechter kunnen aflopen. Dat was even 

schrikken, maar we hebben er wel een les mee 

geleerd. Dit is zal ons niet gauw meer gebeuren. 

We bestellen een broodje. Hm, lekker, Italiaanse 

bollen, die hebben we thuis ook wel eens, maar 

deze smaken toch beter. Als we op de rand van 

de brug gaan zitten, ontdekken we dat er dieren 

in de rivier zwemmen. Zien we dat nu goed? 

Het zijn een stuk of zes otters die vrolijk dartelen 

in het water. Wat een belevenis, die hadden we 

nog nooit gezien in het wild. En zomaar ontdekt, 

zonder kaart, zonder reisgids, gewoon door toeval. 

Even later zwemmen ze weg en zien we ze niet 

meer terug. Een moment om te koesteren.” 
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Florence in volle bloei
“Nog vol van de onverwachte ontmoeting met 

de otters – èn de echte Italiaanse bollen, karren 

we rustig door naar Florence, hoofdstad van de 

regio Toscane en de provincie Florence. De stad 

vormt een sterk contrast met de serene rust van het 

landschap. Ook hier zien we pracht en praal, maar 

deze is door mensenhanden gemaakt. We rijden 

de stad door op zoek naar een geschikte plaats 

om te parkeren. Dat valt nog niet mee. We zijn er 

duidelijk nog niet aan gewend dat we hiervoor het 

best gebruik kunnen maken van de voorzieningen 

die hier speciaal voor zijn ingericht. Dan zien 

we een bordje met ‘stadio’. Zoon Tijme ziet zijn 

kans schoon om met eigen ogen het stadion van 

voetbalclub ACF Fiorentina te bekijken. Speciaal 

voor hem maken we een ereronde eromheen. 

Voor wat, hoort wat. Als hij mee ‘moet’ naar al 

die culturele ‘dingen’, dan rijden wij om voor 

het stadion. Een uitstekende parkeerplaats blijkt 

de Piazzale Michelangelo. Midden op het plein 

brengt een kopie van het standbeeld David een 

tribuut aan zijn maker Michelangelo. Het plein 

ligt boven op een heuvel waardoor goed te 

overzien is hoe de rivier de Arno de stad in tweeën 

deelt. Deze plek biedt beslist een van prachtigste 

panorama’s over de stad. Als u erop let, zult u zien 

dat meeste foto’s op ansichtkaarten van Florence 

hier vandaan zijn gemaakt. Het punt biedt ook een 

geweldig uitzicht op de Ponte Vecchio, de Santa 

Maria del Fiore, Uffizi, Santa Croce en het Palazzo 

Vecchio. Daalt u de steile trappen af, dan wandelt 

u zo het oude stadshart in en hoeft u zich niet te 

bekommeren om een parkeerplaats.” 

Gouden eeuwen
“Vanaf de middeleeuwen groeide Florence uit 

tot een cultureel middelpunt van de westerse 

wereld. Leonardo Da Vinci werd er geboren en de 

bankiersfamilie De Medici zwaaide er eeuwenlang 

de scepter. De plaatselijke munt, fiorino d’oro de 

‘gouden florijn’, gold als een van de sterkste en 

meest geaccepteerde betaalmiddelen in wat we 

tegenwoordig Europa zouden noemen. De naam 

van de Nederlandse munt komt hier vandaan, 

de gulden florijn, herkenbaar aan het ƒ-teken 

dat tegenwoordig overal is vervangen door de 

euro. De familie De Medici, ooit begonnen 

als beheerder van het vermogen van de paus, 

had talent voor het bankiersvak en bouwde 

een gigantisch vermogen op. De familie had 

grote interesse in architectuur, beeldhouwkunst, 

literatuur en schilderkunst. Als opdrachtgever 

en mecenas lieten ze enorme kunstwerken 

vervaardigen, waarvan er heel veel nog steeds 

te zien zijn in Florence. Doordat de streek aan 

het einde van de middeleeuwen een belangrijk 

financieel centrum was, is het logisch dat hier ook 

als eerste de renaissance opkwam: de periode die 

de middeleeuwen afsloot en een nieuw tijdperk 

aankondigde. De culturele bloei hield aan vanaf 

de veertiende tot diep in de zestiende eeuw. Op 
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iedere hoek van de straat zijn daar de tekenen nog 

van te bewonderen. Ingrid en Karlijn duiken de 

boetieks in van hun favoriete designers, Dolce & 

Gabbana, Gucci en Prada. Ze zien er best leuke 

laarzen voor zevenhonderd euro. Helaas nèt 

niet in de juiste maat, dus houden we nog wat 

vakantiebudget over. Iets te laat, als de schemering 

al is ingevallen, verlaten we de stad. Rijden in het 

donker over kronkelige smalle straatjes is geen 

sinecure, vooral niet na zo’n inspannende dag. 

Weer wat geleerd. Ook dat doen we de volgende 

keer anders.”

Verrassingsmenu
“Wat later in de week komen we terecht in een 

apart restaurantje. Enoteca stond op het bord langs 

de weg. De ietwat norse ober lijkt ons niet echt 

hartelijk welkom te heten. Tijme bestelt een cola 

light. De man zucht diep en betwijfelt of hij dat 

er wel is. Wat hij wel heeft, blijkt een zéér ruime 

keuze aan wijn te zijn. Wel een stuk vierhonderd 

verschillende soorten. Het eten is blijkbaar 

bijzaak. We dienen eerst een wijn te kiezen en 

daarbij wordt een toepasselijk streekgerecht 

geserveerd. Een bord frites blijken we niet te 

kunnen bestellen. Het kwartje valt waarom hij 

ons niet al te hartelijk ontving toen hij ons zag 

aankomen. Dit is een proeflokaal, gespecialiseerd 

in wijn. Daarom besluiten we ons te laten 

verrassen met een delicatessenassorti. Het vergde 

soms wat moed van de tieners om hun tanden te 

zetten in al dat vreemd spul, maar ze hebben het 

wel gedaan. Hoewel niet alles even lekker was, 

heeft uiteindelijk iedereen verrukkelijk gegeten. 

En allerlei nieuwe smaken geproefd. De wijnen 

waren overigens ook voortreffelijk en voor een 

prijs waar je thuis niet eens een fles voor koopt in 

een supermarkt.” <

Meer informatie: www.laikarent.it

Conclusie
“Als we terugkijken op onze week, zijn we het unaniem met elkaar eens. 

Op vakantie gaan met een camper is leuk voor het hele gezin. Het is 

gezellig om met zijn allen samen te zijn. Alle bedden zo knus bij elkaar 

geeft een soort logeergevoel. Karlijn kan maar één minpunt bedenken, 

dat weliswaar héél zwaar telt. Er zit geen föhn in de camper. Voor de rest 

kunnen we het iedereen van harte aanbevelen om eens een weekje een 

camper te huren.” 
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Specialist en marktleider in kampeerautoverzekeringen

Aveco verzekeringen

Stelling 5  Hardenberg   |   Postbus 444   |   7770 AK  Hardenberg 

T (0523) 28 27 29   |   mail@kampeerautopolis.nl

Unieke nieuwwaarderegelingen

Geen verplicht eigen risico bij schade 

Vervangende kampeerauto bij schade

Uitstekende voorwaarden

Eigen wereldwijde Alarm Centrale

Een aantrekkelijke premie

Diverse speciale merkpolissen

Aveco is gespecialiseerd in kampeerautoverzekeringen en werkt

samen met importeurs en dealers van kampeerauto’s.

Door jarenlange ervaring en kennis van de markt, kunnen wij de

beste polisvoorwaarden combineren met een aantrekkelijke premie.

De werkwijze van Aveco is gericht op Zekerheid, waarbij u bepaalt

welke verzekeringen u wilt meenemen in het Kampeerauto 

ZekerheidsPakket van Aveco. 

kampeerautopolis.nl

TOP003_Advertenties.indd   58 27-11-12   13:21



59

Ook voor een jonge camper die goed wordt onderhouden is het toch verstandig om een goede pechhulp-
verzekering af te sluiten. Lees hieronder het verhaal van de familie Van Mier uit Ede, die ondanks dat ze pech 
hadden met de camper dankzij de Aveco Alarm Centrale, toch nog terugkijken op een geweldige vakantie. Er zijn 
als het nodig is, daar gaat het om!

“Op de terugreis van een geweldige vakantie met onze camper in Engeland besloten wij te overnachten op 
een camping in België. Na aankomst viel het ons op dat er een “zwembad” van dieselolie onder de camper 
lag. Al snel was te zien dat we dit niet zelf konden repareren. Kortom pech, wij hadden hulp nodig. Gelukkig 
stond op de, toch wel erg handzame, Aveco ZekerheidsHulppas het alarmnummer van de Aveco Alarm Centrale. 
Een vriendelijke medewerker van de Aveco Alarmcentrale was zeer behulpzaam, stelde gerichte vragen en 
ging vervolgens professioneel te werk. We merkten dat er goed naar ons werd geluisterd. Uiteindelijk werd 
afgesproken dat de volgende dag om 08.00 uur een monteur langs zou komen bij ons op de camping. 

De volgende ochtend om 07:55 uur stond er al een enthousiaste Belgische monteur voor de deur. Toen hij onder 
de motorkap keek kon hij helaas de lekkage niet direct vinden. De monteur bracht ons naar de dichtstbijzijnde 
dealer. Ook daar werden wij snel geholpen. Intussen genoten wij nog even van het zonnetje en werden gebeld 
door de Aveco Alarm Centrale of alles goed was verlopen? En dat was het zeker! Met een uur konden wij namelijk 
weer gaan rijden en afgesproken werd, dat de Aveco Alarm Centrale ons weer zou bellen. Op het moment van 
betalen zagen wij alleen maar de kosten voor het brandstoffilterhuis op de factuur. Geen montagekosten, 
geen olie en geen uurloon. Goed nieuws! We startten de camper en werden opnieuw gebeld door de Aveco 
Alarm Centrale, zoals afgesproken voor een laatste check. Bij het afscheid nemen hebben we bedankt voor de 
geweldige hulp.  

Onze camper is relatief jong en wordt goed onderhouden bij de camperdealer, maar een goede verzekering voor 
pech in Nederland of het buitenland is toch wel nodig. Wij hebben thuis nog even nagekeken wat wij voor de 
Pechhulp+ van Aveco betalen. Nou daar hoef je het niet voor te laten. Als je dan ook nog eens zo goed wordt 
geholpen, dan krijg je daar wel een goed gevoel van”, aldus de familie Van Mier.

“Wij willen Aveco Verzekeringen nogmaals hartelijk bedanken voor de professionele hulp!” 

Groeten,
Familie Van Mier uit Ede

Droom kwam uit dankzij
vervangende camper van Aveco

advertorial
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REIS & INSPIRATIE

JAN EN STINI DE BRAAK REDEN SAMEN AL 200.000 KILOMETER

5 MAAL DE WERELD 
ROND
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Ze leven van reis tot reis. Een paar jaar 

geleden deden ze de zaak (handel en 

productie van dynamo’s en elektro-

motoren) over aan hun zonen. Daardoor 

hebben ze het geluk afwisselend een half 

jaar te kunnen werken en een half jaar te 

reizen met hun Flair. Dit ervaren Jan en 

Stini de Braak als een voorrecht waar ze 

enorm van genieten. Toch was het niet 

altijd alleen rozengeur en maneschijn. 

Jaren geleden werd Jan ziek, héél ernstig. 

De artsen en de omgeving dachten dat hij 

het niet zou redden. “Dat zullen we dan 

nog wel eens zien”, dacht Jan. En hij heeft 

het gered. 

“Die levensbedreigende situatie heeft ons wel 

aan het denken gezet. Dan kijk je zo eens terug 

op je leven en maak je de balans op. Wat hebben 

we nou gehad? Alleen maar zaak, werken, zaak, 

werken. Is dat het leven? Wat is nu werkelijk 

belangrijk? Weet je wat we doen? We gaan een 

camper kopen en we gaan reizen. We gaan 

avonturieren. Het is magnifiek dat we zoiets 

negatiefs hebben kunnen keren in iets positiefs.”

“Onze eerste Flair kochten we zo’n tien jaar 

geleden tweedehands. Dat was een hele 

comfortabele auto, maar in het gebruik bleek dat 

we liever nog wat meer motorvermogen wilden. 

Vanuit Spanje hebben we een afspraak gemaakt 

om meteen op de terugweg een proefritje te  

maken als we toch langs de fabriek van  

Niesmann + Bischoff in Duitsland kwamen. En zo 

hebben we uiteindelijk een nieuwe Flair gekocht 

die van alle gemakken is voorzien. Daar hebben we 

acht jaar in gereden. Een fijne auto. En een mooie 

auto ook. Een beetje chic, maar niet te. Perfect!”
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Rondje warm
“Tijdens een ‘rondje Middellandse Zee’ legden 

we zo’n 27.000 kilometer af. We begonnen 

in Italië. Van daaruit zijn we overgevaren naar 

Tunesië. Daar vandaan zijn we door Tripoli de 

binnenlanden van Libië in gereden. En langs de 

kust zijn we terug naar het oosten getrokken. In 

Egypte zijn we afgezakt tot aan de Aswan-dam 

en het uiterste zuidelijke puntje: Abu Simbel. 

Dat ligt op de grens met Soedan. Daar hebben 

we de camper op transport gezet en zijn we 

zelf stroomafwaarts naar het noorden de Nijl 

opgevaren. Vanuit Hurghada hebben we de  

Rode Zee overgestoken naar Akaba. Daar was 

ondertussen de camper gearriveerd, zodat we 

door Jordanië naar Syrië konden. Tegenwoordig 

kun je daar maar beter niet komen. Turkije was het 

eindpunt van de rondreis. Gek idee hoor, dat je als 

je in Turkije bent, denkt dat je ‘dus’ al weer bijna 

thuis bent.”

Zwarte markt
“Toen het slecht begon te gaan in Syrië moesten 

we daar weg zien te geraken. Al snel werd het hele 

land echter droog gezet. Brandstof was nauwelijks 

meer te krijgen. We hadden alleen wat weten te 

ritselen op de zwarte markt. ’s Avonds konden 

we ergens achteraf in een donker steegje een 

paar jerrycans op de kop tikken. Ze kostten de 

hoofdprijs en ik schat dat de 20-literkannen maar 
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gevuld waren met 14 liter en een hoop bagger. 

Het maakte ons helemaal niets uit. We konden 

wel weg.”

Rondje koud
“Na al die hitte besloten we een rondje 

IJsland te doen. Vanuit Denemarken zijn we 

via de Faeröer-eilanden overgestoken naar 

IJsland. Dat is een prachtig land, met hele fijne 

mensen. We hebben er walvissen gespot en 

oogverblindende azuurblauwe lagunes gezien 

met heerlijk warm water waar je zalig in kan 

zwemmen. Een van onze favoriete landen is 

toch onbetwist Noorwegen, vooral onder de 

zuidkust van Bergen tot aan Trondheim. Dat 

fjordenlandschap vinden we zó ontstellend 

mooi! Tot nu toe hebben we er steeds zo 

fantastisch mooi weer gehad, dat we eigenlijk 

amper opnieuw ons geluk durven te beproeven. 

Stel je voor dat het ontzettend slecht weer is en 

daardoor tegenvalt… Het land is wel kostbaar. 

Richting Noordkaap is het allemaal veel weidser. 

Daar is het stukken leger, urenlang ziet je 

helemaal niemand. Dat is schitterend. We zijn 

ook wel eens langs de andere kant gegaan, de 

alternatieve Noordkaap, door Siberië. Wat je 

daar aantreft is doffe ellende: verschrikkelijk 

slechte wegen, barre omstandigheden. 

Voorzieningen zijn er niet. We overnachtten daar 

op vrachtwagenparkeerplaatsen. Iets anders vind 

je er gewoon niet. De mensen leven er in diepe, 

diepe armoede. We hadden vijftig voetballen 

meegenomen om onderweg uit te delen. Aan 

boord hebben we een klein compressortje zodat 

we ze konden oppompen. Als je dan een groepje 

kindertjes zo’n voetbal cadeau geeft, dan weet 

je niet wat je ziet. Dat vinden ze prachtig. Die 

kinderen zijn daar zo zielsgelukkig mee. En dan 

heb je al gauw hele warme vriendschappen 

natuurlijk.” 

‘Medische’ controle
“In Siberië waren we eens op rondreis met een 

stuk of tien campers. Dat was beregezellig. 

Op een ochtend werden we aan de rand van 

een stadje aangehouden door zeven politie-

agenten. ‘Jullie hebben gedronken, luidde 

de beschuldiging.’ Nou hadden we ‘m de 

vorige avond ook behoorlijk geraakt. Ik werd 

meegenomen en moest in een luxe auto gaan 

zitten. De deuren gingen op slot. De politieman 

vouwde een toetertje van papier en gebaarde 

me dat ik erdoor in de richting van zijn neus 

moest blazen. ‘Ik ben dokter, ik ben dokter’, riep 

hij herhaaldelijk. ‘O, wat toevallig, ik ook’, zei 

ik. Collega, mijn vriend! Dertig euro moest ik 

eigenlijk betalen, maar uiteindelijk was dertig 

roebel ook goed. Alleen de enige niet had 

gedronken, heeft flink moeten betalen. Maar ja, 

die was dan ook geen ‘dokter’.”
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Topontmoeting
“In Georgië hebben we een zeer aangenaam 

onderhoud gehad van paar uur met de first lady 

van het land, Sandra Roelofs, de echtgenote 

van president Micheil Saakasjvili. Van origine is 

zij Zeeuwse. Dat was wel een belevenis. Ook 

hebben we een uurtje met haar vader zitten 

kletsen die daar toevallig ook net op vakantie was. 

Wanneer maak je zoiets nou mee? Dat gebeurt 

niet als je thuis achter de geraniums blijft zitten.”

Geluk onderweg
“Mongolië trokken we door tot aan de hoofdstad 

Ulaanbaatar. Daar hebben we de camper neer-

gezet op een alleraardigst ‘parkeerplaatsje’ 

waar speciaal voor ons plek werd gemaakt. Van 

daaruit zijn we verder getrokken met jeeps de 

Gobiwoestijn in tot aan China. Acht dagen lang 

werden onze ingewanden in dat kleine jeepje 

door elkaar geklotst. En weet je wat het is, na 

al die luxe die we gewend zijn, vonden we dat 

nog leuk ook. O, man, wat is het dan fijn als je 

weer eens een beetje water ziet, zo’n bronnetje. 

En dat je af en toe eens je tanden kan poetsen. 

Onbetaalbare ervaringen. Totaal geen water, toilet, 

douche, niks. Zit je daar acht dagen. En toen 

waren we al oud hoor, vijfenzestig en zeventig. 

Lig je daar in zo’n tentje waar je net samen in 

past. En toch is dat het mooiste wat er is. Een 

belevenis. Heerlijk! Dat is geluk. We denken er 

vaak aan terug en we praten er graag over. Dit 

nemen ze ons nooit meer af. We zouden het 

morgen zo weer doen.” 
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Pech onderweg
“Een tijdje geleden zijn we eens stilgevallen op 

de A31 bij Metz. Dat leidde al snel tot een groot 

probleem, want het is daar verschrikkelijk druk. 

We stonden op een invoegstrook, dus binnen een 

minuut stond er tien kilometer file achter ons. 

Op een gegeven moment kwam de politie erbij. 

Die stuurde hulp. IVECO zit daar vlakbij, maar 

die mocht langs de snelweg niets doen. Binnen 

twintig minuten was een serviceauto ter plaatse 

om assistentie te verlenen. Dat was een gigantische 

vrachtwagen. Daar is de camper opgelierd. Toen 

die erop stond, vroeg de chauffeur: ‘Zo, en hoe 

hoog zijn we nou samen?’ – Dat weet ik niet, maar 

ik ben in ieder geval 3,45 hoog. ‘Nou, dan staan 

we hier nog wel een poosje, want in dat geval 

kunnen we niet onder het viaduct door.’  Daar 

sta je dan. Wat nu? Dus die man de politie weer 

gebeld. Die heeft toen heel de A31 afgesloten. 

“Het slapen in een piepklein tentje, heel 

primitief, midden op de uitgestrekte 

hoogvlaktes van Mongolië was het 

hoogtepunt van de reis. Koop je daar 

zo’n mooie camper voor.” 

Hoe je je dan voelt...  Uiteindelijk is IVECO er 

toch bijgehaald. Die constateerde dat ik geen 

dieselolie meer had. Terwijl ik net had getankt. Er 

was een lek ontstaan. Dat hebben ze provisorisch 

gerepareerd. In Nederland is dat verder weer 

helemaal keurig in orde gebracht. Ik stond perplex. 

Complimenten voor mijn dealer: Van Venrooy in 

Oss. Bedankt René!”

Vrolijk weerzien
“De ellende van de mensen die je ziet onderweg 

grijpt je soms wel naar de keel. En dan kom jij daar 

aan met je dikke auto en een rijdende koelkast vol 

eten. In Kazachstan zat een vrouwtje langs de weg 

met aardappeltjes. We waren benieuwd wat ze 

daar nou voor zou krijgen. Dus we stopten om een 

kilootje te kopen. Ze snapte er helemaal niks van. 

Ze vroeg vier roebel of zo. Onze monden vielen 

open van verbazing. Dat kan toch niet! – ‘Nou, 
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Hulp om niet
“Nog nooit hebben we ons angstig gevoeld, geen 

tel, niet een moment zelfs. Nergens, in geen enkel 

land. Absoluut niet. De mensen die we hebben 

ontmoet waren allemaal aardig. We denken dat 

dit ook wel ligt aan wat je zelf doet en hoe je je 

gedraagt. Wie goed doet, goed ontmoet, zeggen 

ze. Maar zelfs dat doen we niet eens, we doen 

gewoon normaal. En dan doen de mensen alles 

voor je. In Siberië zijn de wegen erbarmelijk slecht. 

Daar heb je haast een tank of een enorme wagen 

met vierwielaandrijving voor nodig om doorheen 

te geraken. En dat zijn dan nog de A1-wegen, 

de snelwegen. Die zijn daar zo verschrikkelijk 

slecht dat we dachten dat ze het einde van de reis 

zouden betekenen. Je wordt daar ook de bergen 

opgetrokken door enorme tractoren met speciale 

trackbanden. Maar uiteindelijk komt het dus 

allemaal goed. En dan hobbel je weer door naar 

het volgende obstakel. We hadden drie aluminium 

koffers op het dak laten monteren die vol zaten met 

reserve-onderdelen: een koppelingsset, dynamo, 

startmotor, filters, brandstoffilters, weet ik veel, heel 

de rataplan. Daar hebben we overigens helemaal 

niets van nodig gehad. Toch gaf het een fijn gevoel 

om te weten dat we het allemaal bij ons hadden. 

Gewoon voor het geval dat. Op een keer kregen 

we stukken. Dat was wel spannend. Die wegen 

in Siberië zijn zo slecht, dat kan je je haast niet 

voorstellen. Op een gegeven moment doken we 

een kuil in en daardoor brak de gastank van het 

chassis af. Je zal altijd zien dat die net gevuld was 

(dan komt-ie natuurlijk ook makkelijker los) met 

zo’n 120, 130 liter gas. Dat kan je daar overigens 

overal krijgen voor een habbekrats, want de meeste 

auto’s en bussen lopen daar op gas. We hoorden 

een enorme klap en daar stuiterde die enorme bom 

door de kraters dwars over het wegdek. Jeetje, wat 

schrokken we toen. Gelukkig bleef het daarna stil. 

Al snel kwam er een gozer aangelopen die vertelde 

dat hij een stukje verderop een werkplaatsje had. 

Hij keek er nauwelijks van op. Blijkbaar was hij 

wel wat gewend. Na een korte blik zei hij: ‘geen 

probleem, dat fiks ik wel voor je’. Gelukkig hadden 

we een tolk bij ons. De volgende ochtend om acht 

uur begon hij eraan, ’s middags om twaalf uur was 

alles weer helemaal spik-en-span. Toen we vroegen 

hoeveel we moesten betalen, kregen we nul op 

rekest: ‘Jullie zijn mijn vrienden. Ik hoef niets van 

jullie te hebben.’ Dat is dus ook Rusland, Siberië. 

Geld interesseert hen niet. Het meest blij zijn 

ze nog met een flesje wijn. We hadden al zitten 

uitrekenen wat zo’n man daar per uur verdient, 

want we wilden hem rijkelijk belonen en dubbel 

betalen. Maar hij wilde het gewoon niet. Die man 

was al blij dat hij ons heeft kunnen helpen.” 

Indruk wekken
“Als je ver je weg reist, heb je er werkelijk nooit last 

van dat mensen je met een schuin oog aankijken 

omdat je met zo’n grote camper komt aanrijden. 

dan kon het ook wel voor de helft.’ Ze dacht dat 

we het juist te duur vonden en wilden afdingen. 

We hebben, geloof ik, honderd roebel betaald. Dat 

is ongeveer tweeëneenhalve euro. Toen we aan de 

Nederlandse grens kwamen, stond ze nog zowat 

te zwaaien. Uit Nederland hadden we een partijtje 

ijsmutsen meegenomen. Die hebben we allemaal 

uitgedeeld. Een tijdje terug kwam er een programma 

op televisie over Mongolië. Daarin zagen we totaal 

onverwachts ineens een van onze ijsmutsen vrolijk 

door het beeld heen huppelen. Dat zijn toch leuke 

dingen.”

Wachten of betalen
“Bij de grensovergang van Tunesië naar Libië 

moesten we wachten. In die contreien krijg je ook 

andere nummerborden op je wagen. Dat is voor 

je eigen veiligheid. Dan valt niet zo op dat je een 

‘rijke’ buitenlander bent. In konvooi trokken we 

door het land. Onze colonne van tien campers werd 

voorafgegaan en uitgeleid door politiebegeleiding. 

Dat is verplicht. Ook kregen we een gids mee. 

Die vroeg ons of we de douane een fooitje wilden 

geven, dan konden we zo de grens over. Dat 

hebben we gedaan. Binnen tien minuten waren we 

de grens over. Aan de andere kant stond een groepje 

Italianen. Die weigerden te betalen. Drie dagen 

hebben ze er gestaan. Ze hadden niks meer. Alles 

werd in beslag genomen, ze hadden geen druppel 

drank meer. En tussen Libië en Egypte zagen we 

eens hoe kindertjes in mekaar geknuppeld werden 

omdat ze iets gestolen hadden van de honger. 

Zoiets vergeet je heel je leven nooit meer.”
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Ga je ergens dichterbij huis naast iemand staan 

op een camperplaats of camping, zie je ze soms 

wel eens een beetje kijken en langzaam verkassen. 

Willen ze niks met je te maken hebben, omdat 

onze camper ietsje groter is en misschien wat 

meer heeft gekost. Wanneer je dan toch met 

zulke mensen in gesprek raakt, merken ze dat het 

gewoon normale mensen zijn die met zo’n auto 

rijden. Ook wij hebben het met onze eigen twee 

handjes moeten verdienen. Daar denken sommigen 

niet aan als ze alleen naar de buitenkant kijken. 

In Siberië zien ze het verschil niet eens tussen een 

luxe en een héle luxe camper. Zoals wij het verschil 

niet zien tussen Russische wagens zoals een ZiL en 

een ZMA. Zo simpel is het gewoon.”

Oude bekende
“De motor van een Flair – en van vele andere 

campers overigens – is van IVECO. Dat merk is 

een van de grootste fabrikanten van vrachtauto’s, 

autobussen en dieselmotoren in Europa. IVECO is 

onderdeel van de FIAT-groep. Een keer strandden 

we in Tunesië. Niemand leek me daar te kunnen 

helpen, ook IVECO Tunesië niet. Toen hebben 

we onze dealer gebeld. Die gaf ons het nummer 

van het hoofdkantoor in Italië. ‘Als je geluk hebt, 

krijg je iemand te spreken in het Nederlands.’ 

En verdraaid, die kregen we gelijk aan de lijn. 

We vertelden ons verhaal dat we stuk stonden in 

Tunesië en dat niemand ons kon helpen. Hij vroeg 

om het chassisnummer. Toen zegt-ie: ‘Hee, da’s een 

bekend nummer. Heeft u vorig jaar niet stilgestaan 

in Metz met dezelfde wagen?’ Dat wist die man 

nog. De volgende ochtend om tien uur zou IVECO 

bij ons zijn. En verdomd hoor, klokke tien waren 

ze er. En om twaalf uur reden we weer. Maar ach, 

iedereen heeft wel eens wat onderweg. En vooral 

met de kilometers die wij gemaakt hebben en 

de omstandigheden, hoor je ons helemaal niet 

klagen.”

Snel afslanken
“Door al dat ‘gekkenwerk’ wat we gedaan hebben, 

maak je van alles mee. Grensovergangen waar we 

twee-, drieëndertig uur gestaan hebben, omdat ze 

geld wilden hebben. Dan zie je ontzettend veel. 

Vrouwtjes die zich vlak voor de grens omkleedden 

met dekens en gordijnen en weet ik wat allemaal 

tot ze er drie maal zo dik uitzagen. Vervolgens 

wandelden ze de grens over en even later zag je ze 

weer slank teruglopen. En daarna gingen ze weer 

voor de volgende ronde. Dat is zo prachtig om 

zulke dingen allemaal zo eens aan te zien.”  <

Reisadvies
Op de vraag wat hun favoriete bestemming is, 

kunnen Jan en Stini heel moeilijk antwoord 

 geven. Eigenlijk is het gewoon een hele lange 

lijst. De binnenlanden van Spanje voeren 

de top aan. Picos de Europa, daar komen ze 

graag. Voor beginnende reizigers met iets 

minder  kilometers in de wielen is dat een heel 

 geruststellende gedachte. Je hoeft dus niet per 

se ver weg, om wat moois te zien. Maar vooral 

niet uitstellen, dat is het belangrijkste advies!
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making everyday smoother
VEERSYSTEMEN

Marktleider in veersystemen!

Optimale stabiliteit en sublieme rijeigenschappen – bij voertuigen, in het 
bijzonder bij campers, is volledige luchtvering voor comfortabel en 

zelfverzekerd rijden onontbeerlijk. 

Verhoogd comfort: luchtvering brengt rust in uw camper en zorgt voor 
een ontspannen reis. Beter rijgedrag: soepel veergedrag en gelijke 

rijhoogte bij elke beladingstoestand. Meer zekerheid: verhoogde 
stabiliteit bij zijwind, in bochten en bij onverwachte uitwijkmanoeuvres.

Onze geautoriseerde partners informeren u graag individueel en persoonlijk 
over de mogelijkheden van de producten van VB-Airsuspension. U vindt 

altijd één van onze partner bij u in de buurt.

VB-Airsuspension is marktleider op het gebied van veersystemen en 
ontwikkelpartner van onder andere Al-Ko.

www.vbairsuspension.nl
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Wilma Jac Breunissen
Van de Straat

Gedurende drie maanden 

tekende fotografe en schrijfster 

Wilma Jac Breunissen de 

verhalen op van acht harddrugs-

verslaafden. In intensieve 

en vaak confronterende 

gesprekken gingen zij samen op zoek naar verleden en toekomst. Het 

resultaat is een indringend beeld van levens die worden gedomineerd door 

drugs en waarin normen en waarden zijn vervaagd.

In samenwerking met negen bekende Nederlanders, onder wie Frans 

Molenaar, Wilfred Genee, Johan Derksen en Kim Feenstra, zijn de 

hervonden dromen en idealen van de hoofdpersonen in beeld vastgelegd. 

Van de straat is een zoektocht naar de mens verborgen in de verslaafde, 

gevangen in een wereld waaruit ontsnappen onmogelijk lijkt. 

Prijs:  € 24,95

Sandra Elisabeth Roelofs
De fi rst lady van Georgië

November 2003: de Rozenrevolutie in 

Georgië. Een moment dat voor het oog 

van de hele wereld werd vastgelegd en 

de omwenteling in de Georgische politiek 

markeerde – op weg naar een democratisch 

bestel, met Mikhail Saakasjvili als president. 

Het was ook een beslissend moment in het 

leven van Sandra Roelofs, de vrouw van 

Saakasjvili: zij zou nu presidentsvrouw van 

Georgië worden.

We lezen wanneer Sandra voor het eerst 

voet zet in Georgië, hoe zij tijdens een 

cursus mensenrechten in Straatsburg haar 

toekomstige echtgenoot ontmoet en hun 

leven geleidelijk aan steeds duidelijker in 

het kader van het ene politieke ideaal komt 

te staan. Maar ook schrijft Roelofs roerend 

over haar jeugd in Zeeuws-Vlaanderen, het 

harde leven in het arme Georgië en over 

haar ervaringen met het moederschap.

Prijs:  € 14,95

Tupla M.
Schuld

Evalien besluit samen met haar man Rik 

en dochter te verhuizen van Amsterdam 

naar Zeeland. Een traumatische 

gebeurtenis heeft hun dagelijkse leven 

op een afschuwelijke manier overhoop 

gegooid en Evalien wil graag opnieuw 

beginnen in het geboortedorp van Rik. 

Maar zo eenvoudig werkt dat niet. De 

spoken uit het verleden laten zich niet 

zomaar wegjagen en bovendien wordt 

al snel duidelijk dat de bewoners uit 

het Zeeuwse dorp helemaal niet zitten 

te wachten op de terugkeer van de 

verloren zoon.

Prijs: € 14,95

TopB
oeken / TopSite

Waar de energieke en bevlogen Monique 

Samuel verschijnt, gebeurt iets. In de zomer van 

2011 verbleef ze in Egypte en reisde ze door 

landen in het Midden-Oosten om zelf te zien 

en te ervaren wat de veranderingen betekenen 

voor die regio. 

Het resultaat is een verfrissend en helder boek, 

waarin Samuel mensen uit alle geledingen van de 

samenleving aan het woord laat. Verder worden 

de bijzondere en vaak hachelijke situaties 

waarin ze zich begeeft beschreven en laat 

het boek zien hoe de auteur ondergedompeld 

wordt in de realiteit van het complexe  

Midden-Oosten.

Prijs: € 19,90 

Monique Samuel
Mozaïek van de Revolutie

Nieuws, nieuwtjes en verhalen 
op Camperwereld.com
Ilse Uijlenbroek en Ron Nijhof schreven al decennialang 

over hun passie: kamperen en dan het liefst met een camper. 

Na diverse functies in de communicatiesector besloten zij 

samen een website te starten met gratis informatie over 

kampeerauto’s. 

De site ziet er fris en transparant uit en is helemaal bij de tijd. 

Door de mogelijkheden van nieuwe media zullen Ilse en 

Ron zelfs onderweg de site kunnen voeden met ervaringen 

en nieuws. Een prachtig initiatief. Veel succes en tot ziens!
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REIS & INSPIRATIE

“ALS EEN ZONNETJE… OOK OVER SLECHT WEGDEK”

ACHTER HET 
IJZEREN GORDIJN

Halbe Kuipers en Hanna Kuipers-Upmeijer zijn vlak na de 

oorlog geboren. Van jongs af aan waren ze zich al bewust van de 

politieke situatie tussen Oost en West. Toen ze beweging zagen 

achter de Berlijnse muur, voelden ze dat de omwenteling in 

aantocht was. In november 1989 beleefden ze intens mee met de 

letterlijke afbrokkeling en de val van de muur via live televisie-

uitzendingen. Het betekende enorm veel voor hen. Jaren later 

zijn ze zelf op veel plaatsen gaan kijken hoe het er toen moet zijn 

geweest. Voorlopig drijft hun interesse hen richting Oostblok. 

Uitgekeken zijn ze daar namelijk nog lang niet.
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“We reizen al een jaar of drie, sinds we gestopt 

zijn met werken. Ons primaire doel om een 

camper aan te schaffen was Oost-Europa te 

verkennen achter het voormalige IJzeren Gordijn. 

Daar zijn we enorm in geïnteresseerd. Met name 

over de geschiedenis hadden we al veel gelezen. 

Nu we de tijd hebben, wilden we die plaatsen 

graag eens met eigen ogen aanschouwen. Het 

is indrukwekkend wat daar in twintig jaar al is 

bereikt. Over het algemeen zijn dit echter plekken 

waar maar weinig toeristen komen. Daardoor 

zijn er ook nauwelijks voorzieningen voor 

reizigers. Een camper is daarom ideaal. Met een 

maximum aan comfort kunnen we ons begeven 

diep in gebieden die eerder ontoegankelijk 

waren. Na 1.400 kilometer oostwaarts bereik 

je al de grens tussen vrijheid en uiterst gesloten 

repressieve systemen, zoals Wit-Rusland. Via een 

schotelantenne volgen we het wereldnieuws en 

houden we contact met het thuisfront via internet.”

Telefoon als tolk
“Eerst hebben we ons plan maar eens 

uitgeprobeerd door een camper te huren. Onze 

eerste reis was naar België en daarna zijn we 

telkens voor langere perioden steeds verder weg 

gegaan. Communiceren in het Oostblok vergt 

soms wat inventiviteit, maar uiteindelijk kom je er 

altijd uit. Altijd spreken wel ergens mensen Engels 

of Duits. De jongeren leren vaak al Engels op de 

lagere school. En zij zijn ook geïnteresseerd. De 

kinderen vertalen voor hun ouders.” 

“Eens ontstond een grappige situatie 
toen we aan tafel kwamen met mensen 
waar we geen woord mee konden 
wisselen. Een smart phone bracht 
uitkomst, die zorgde voor de vertaling 
van een paar woordjes. Dat was 
genoeg, zo konden we communiceren 
en kregen we contact.”

Helemaal zelfvoorzienend
“De Baltische staten zijn al behoorlijk op toeristen 

ingesteld. Bij de grote steden zijn meestal goede 

camperplaatsen. En de hoofdsteden hebben 

allemaal prachtige stadscampings. Daar sta 

je ideaal. Je treft er een bonte verzameling 

reizigers uit heel Europa. Wat opvalt is het 

grote aantal Duitsers. Er zijn echt heel veel 

mensen die rondzwerven. Reisgenoten genoeg 

dus. Van alle plaatsen die we hebben bezocht, 

vinden we dat de Finse hoofdstad Helsinki de 

mooiste stadscamping heeft. Je kunt camping- en 

campergidsen meenemen, maar eigenlijk is dat 

helemaal niet nodig. Je vindt altijd wat. Er zijn ook 

wel plekken die gewoonweg worden benoemd 

tot camperplaats. Maar ja, wat heb je eigenlijk 
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meer nodig dan een plekje om te staan? We zijn 

helemaal zelfvoorzienend. We kunnen best ergens 

een aantal dagen blijven staan zonder nieuw water 

of wat dan ook nodig te hebben.”

Gepast terug in KGB-gebouw
“In het westen van Europa horen we veel kritische 

geluiden over het lidmaatschap van de Europese 

Unie. In de Baltische staten gaan de inwoners 

juist prat op hun pas verworven vrijheden èn hun 

lidmaatschap van de Europese Unie. Pas sinds 

1991 werd Estland onafhankelijk als soevereine 

democratische republiek. In 2004 trad het land 

toe tot de EU en in 2011 werd de euro in gevoerd. 

In Tallinn bezochten we in een voormalig KGB-

gebouw het museum over de geschiedenis en de 

onafhankelijkheid. Dat was indrukwekkend. De 

dame achter de kassa bedankte ons met diep-

gemeende woorden voor de interesse die we 

toonden in de cultuur en achtergronden van haar 

vaderland. Om te belonen dat we van zover waren 

gekomen, drukte ze ons bij het wisselen met trots 

een vers geslagen Estse euromunt in handen. Dat 

was een betekenisvol gebaar.”

Even geduld a.u.b…
“Over de grensovergang van Oekraïne gaan 

veel negatieve verhalen. Ga daar luchtig mee 

om. Benader dat heel nuchter en stel je erop in 

dat het twee tot drie uur kost. Als het minder is, 

valt het mee. Sommige mensen ervaren het als 

intimiderend. Beter is het gewoon lijdzaam te 

ondergaan. Wij vinden het leuk om te zien hoe 

inefficiënt en bureaucratisch dat er aan toegaat 

en hoeveel tijd dat allemaal kost. Zie het maar 

als een soort theatervoorstelling. Je opwinden 

leidt tot niets, de beambten gaan zich dan alleen 

maar tegen je verzetten. Die mensen doen alleen 

maar – héél goed – wat hen is opgedragen. Aan de 

kwaliteit van de uniformen en de uitrusting zie je 

al dat het zo’n land nog bepaald niet voor de wind 

gaat en dat de mensen die er werken bar weinig 

verdienen. Dat er in zo’n grijs gebied dan af en toe 

wat gebeurt, mag niemand verbazen. Ik veroordeel 

het zeker niet. Ik heb er begrip voor, maar ik frons 

wel en denk dan: ‘ach ja, over tien jaar gaat het 

ook hier beter’.” 

Opgelucht onderweg
“In onze goed uitgeruste camper kunnen we ons 

ruim verplaatsen en veel boeken meenemen. En 

om comfortabel te rijden over de soms slechte 

wegen in het Oostblok, beschikken we over lucht-

vering. Daarvoor hebben we VB-Airsuspension 

gekozen. Dat is een Nederlands bedrijf met 

zeer gemotiveerde mensen. Ze leveren ook 

luchtveersystemen voor lichte bedrijfswagens en 

die moeten overal en altijd kunnen doorrijden. 

Met een bevolking van slechts  

1,5 miljoen inwoners en een grootte  

van 1,5 keer Nederland, is Estland een  

van de dunst bevolkte landen van Europa.
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Om de transportsector goed te faciliteren, beschikt 

de onderneming daarvoor over een excellente 

internationale service. Wanneer je reist met een 

camper komt dat goed van pas. We hebben eerder 

een ander merk gehad waarop in het buitenland 

geen service werd geboden. VB-Airsuspension 

is merkbaar beter. Het is robuuster uitgevoerd, 

veel geavanceerder en subtieler in bediening. Dat 

systeem is zo doordacht dat je geen handleiding 

hoeft te lezen. Zelfs op afstand zijn met een 

notebook eventuele storingen te diagnosticeren, 

mochten die ooit al optreden.”

Als een zonnetje…
“Dankzij de nieuwe luchtvering gaat onze auto 

nu als een zonnetje over de weg, ook bij een 

slecht wegdek. De kwaliteit van de wegen in 

het Oostblok is wisselend, maar beslist niet 

problematisch. Opletten is wel geboden en 

haast moet je vergeten. De situatie verbetert 

overigens in een heel rap tempo. De hoofd- en 

doorgaande wegen leveren geen problemen op. 

Ga je daar buiten, dan kom je ook regelmatig 

op onverharde wegen terecht. Dat is overigens 

ook geen probleem, want dat zijn meestal wegen 

Steden
“Ook de steden in zuidelijk deel van Polen, 

waaronder Wroclaw, werden in Tweede Wereld-

oorlog zwaar getroffen. Inmiddels zijn ze 

weer opgebouwd en zijn de originele gevels 

gerestaureerd. Opole is minder zwaar beschadigd. 

Dat is officieel tweetalig gebied, Pools en Duits. 

Katowice spreidt nog de grootsheid tentoon van 

de klassieke mijnbouwindustrie. Krakow heeft 

een buitengewoon bruisende geschiedenis en 

is architectonisch heel fraai. Het is toeristisch 

zeer in trek. Rijd je de stad voorbij, dan is het 

landschappelijk ook lieflijk en zijn de wegen 

relatief rustig. Daar laat je het westen achter je. 

In Oekraïne is de eerste magnifieke stad: Lviv 

(ook wel L’viv of Lwów). Het historische centrum 

staat op de UNESCO werelderfgoedlijst. Het 

overweldigende stadshart is helemaal intact.”

Landschappen
“Oekraïne is in grote delen landschappelijk nog 

maagdelijk. Veel wegen zijn minder goed verhard 

of onverhard, maar prima berijdbaar. Onderweg 

is te zien hoe boeren met hun ene koe de heuvels 

intrekken om die te laten grazen. Ooit zagen we 

hoe een boerin links een koe vasthield en rechts 

een mobiele telefoon. Uit respect hebben we er 

geen foto van gemaakt, maar het was wel een 

prachtig plaatje. Stalin heeft eens gezegd over de 

Oekraïne dat de grond daar zo vruchtbaar is dat als 

je je vinger in de grond steekt die gelijk geworteld is. 

Je ziet er ook honderden kilometers landbouw van 

allermodernste soort. Ook Nederlandse bedrijven 

zijn er actief.”

Op de fiets
“Tijdens de geallieerde conferentie in Potsdam in 

1944 is de grens tussen Duitsland en Polen door 

Stalin definitief afgedwongen. Uiteindelijk zijn 

daarvoor twee rivieren aangehouden: de Oder-

Neissegrens. Langs die rivieren barst het aan beide 

zijden van de oorlogs- en cultuurhistorie en vind je 

fietsroutes, minicampings, maar ook rariteiten uit het 

DDR-tijdperk van staatsplanning. Je kunt er wandelen 

in totaal verwoeste en herbouwde dorpjes. Zelf 

nemen we altijd fietsen mee en die zijn onmisbaar. 

Wanneer we op de fiets aan komen bij een bakkertje 

of een kleine kruidenier vinden mensen dat altijd 

leuk. Je bent in gesprek voor je het weet. Aan Poolse 

zijde kun je goed communiceren met jongeren die 

Engels spreken. Ze vertellen over hun opa’s en oma’s 

die oorspronkelijk uit Oekraïne komen.” 
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met steenslag die redelijk is aangereden en waar 

de verkeersintensiteit heel gering is. Veel mensen 

blijven op en dicht bij de snelweg. Dat is een hele 

andere manier van reizen. Voor ons is het echt  

een avontuur om nauwelijks betreden plaatsen  

te bezoeken. Het gaat immers niet alleen om  

het aankomen op Ithaka, maar vooral om  

de reis erheen.” 

Levendige historie
“Polen vinden we ook geweldig. Met name het 

oostelijk deel is landschappelijk fenomenaal. 

Door het landklimaat is het er ’s zomers bijna 

altijd goed weer. In het noordoosten ligt een 

uitgestrekt merengebied en niet te vergeten de 

laatste Europese oerbossen. Je vindt er campings 

met volop gezelligheid, maar ook uithoeken 

waar je moederziel alleen bent – en alle smaken 

daartussen. Staanplaatsen bij boeren zijn er volop 

en je kunt mee-eten uit de keuken, ze willen de 

was voor je doen, kortom: je vindt er nog echte 

gastvrijheid. Het westelijk deel van Polen is 

voormalig Duits gebied. Na enige tijd ga je dat pas 

echt doorgronden. De Duitsers die er van origine 

woonden, zijn er na de Tweede Wereldoorlog 

verdreven en Oekraïners die op hun beurt werden 

verdreven door de Russen, hebben hun huizen 

betrokken. Meer dan twaalf miljoen mensen 

werden ruw van huis en haard verdreven, met 

slechts een tas en enkele bezittingen. Velen vonden 

onderweg de dood. Het geringe aantal Duitsers 

dat is achtergebleven, is Pools gaan spreken en 

sommige gebieden zijn nu zelfs officieel tweetalig. 

Dat communiceert ineens een stuk makkelijker. 

Dan merk je ook hoe positief ze daar denken over 

West-Europa en zeker over Nederland. De oudere 

generatie van boven de tachtig heeft de dwang, 

uithongering en genocide van Stalin overleefd en 

kan daar uit eigen ervaring over vertellen. Dan 

komt de historie voor ons helemaal tot leven. Die 

kennis op deze wijze verwerven is voor ons van 

onschatbare waarde.” <
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EXCLUSIEVE REISREPORTAGE
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Een bezoek aan het land van de 

onbegrensde mogelijkheden stond al 

heel lang op hun verlanglijstje. Marco en 

Louise Werners huurden in Nederland 

een camper bij Wereldcontact Reizen 

en trokken drie weken door de grootse 

natuur van het zuidwesten van de 

Verenigde Staten. Of hun droom uitkwam, 

leest u in deze exclusieve reisreportage.

77

Las Vegas laat heel de wereld zien in één stad. 

Weliswaar is het allemaal ‘make believe’, maar 

waar anders wandel je in een middagje van 

het Vrijheidsbeeld naar de Eiffeltoren, terwijl 

je ondertussen nog even een romantische 

gondeltocht maakt door Venetië? Het is 

waanzinnig om te beseffen dat dit allemaal 

plaatsvindt midden in de woestijn. Voor rust moet 

je hier niet zijn. De rinkelende gokmachines 

ratelen zelfs door tot in de ‘all-you-can-eat-buffets’. 

New York is dan misschien ‘the city that never 

sleeps’, deze omschrijving is misschien nog wel 

meer van toepassing op Las Vegas.

‘Like’ the Golden Gate Bridge
“Na een nacht te hebben doorgebracht op de 

wervelende ‘Strip’ zijn we weer toe aan wat 

ontspanning in de natuur. Een kleine week geleden 

vertrokken we met onze huurcamper vanuit  

San Francisco. De eerste dagen hebben we te 

voet de stad verkend die haast Europees aandoet. 

Onze eerste Facebook-foto op de Golden Gate 

Bridge leverde al snel 23 ‘likes’ op. Lang hebben 

we uitgekeken naar deze reis. Zoals waarschijnlijk 

voor velen is reizen per camper door Amerika een 

langgekoesterde wens. We prijzen ons gelukkig dat 

we die nu eindelijk zien uitkomen.” 

Big decision
“Het heeft heel wat uren aan voorbereiding gevergd, 

want als je zoiets doet, wil je het goed doen. Over 

de camperkeuze moesten we wel even nadenken. 
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Boek vroeg
“De belangrijkste tip die we andere reizigers met dezelfde plannen 

willen meegeven is: neem een goede, gespecialiseerde reisorganisatie 

in de arm. Een reisadviseur die goed op de hoogte is, kan je veel geld 

besparen. Wij boekten bij Wereldcontact, waar we prettige ervaringen 

opdeden. In ieder geval moet je er vroeg bij zijn. Al in oktober boekten 

we onze reis voor vertrek in juni. Veel camperleveranciers werken met 

flexibele tarieven, waardoor de prijzen vroeg in het boekingsseizoen 

(najaar) nog laag zijn. Hoe langer je wacht, hoe duurder je uit bent en 

natuurlijk is er dan ook steeds minder keuze. Daarnaast profiteerden 

we nog van extra vroeg-boek-specials die ons gratis mijlen opleverden. 

Je huurt in Amerika namelijk een ‘kale camper’ en betaalt bij voor de 

uitrusting (potten, pannen, bedlinnen en dergelijke), maar ook voor de 

te rijden mijlen. Een gedegen voorbereiding betaalt zich zeker terug. 

Het geld dat je overhoudt, kan je in Amerikaanse dollars besteden  

aan leuke dingen.”

Met welk huis op wielen gaan we de Amerikaanse 

wegen onveilig maken? Uiteindelijk zijn we voor 

een flink reismaatje gegaan met een zithoek, 

doucheruimte en toilet, keukenblok en een vast 

bed achterin. Dan hoeven we niet steeds ons bed 

op te maken, het is tenslotte vakantie. De lengte 

van een slordige 9 meter schrok ons niet af. Er 

was ons al duidelijk gemaakt dat de wegen in het 

zuidwesten van de USA breed en rustig zijn. Zeker 

vergeleken met de Europese filegevoelige rijbanen. 

Ook de kampeerplekken en parkeerplaatsen zijn 

ingesteld op grote wagens. In Amerika is alles 

‘bigger’.” 

Nationale parken vol natuur
“We gaan op weg naar Zion National Park, dat 

net buiten Las Vegas ligt. Met de ‘America the 

Beautiful’-parkpas die we in Yosemite National 

Park hebben aangeschaft, mogen we meteen 

doorrijden. Deze pas geeft een jaar lang toegang 

tot alle nationale parken en betaalt zich al terug 

zodra je meer dan 5 nationale parken bezoekt, 

zoals wij van plan zijn. Zion is een grote, groene 

rotskloof met loodrechte wanden die veel wandel-

mogelijkheden biedt. En laat dat nou net een 

van onze favoriete bezigheden zijn. De ‘Angels 

Landing Trail’ lijkt ons iets te uitdagend door de 

steile rotskliffen waarlangs je balanceert. Gelukkig 

zijn er genoeg alternatieven. We besluiten in het 

park te overnachten en maken gebruik van de 

plaatselijke parkshuttle om ons te verplaatsen. Het 

is ook wel prettig om niet elke dag zelf te hoeven 

rijden. Als we Zion weer verlaten via de oostelijke 

ingang wacht ons een verrassing. De circa 16 
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kilometer lange tunnel door de rotsen waar we 

doorheen moeten, blijkt te smal voor een camper 

en een passerende tegenligger! Maar Amerika zou 

Amerika niet zijn als ze hier niet wat op hadden 

gevonden. Een ranger regelt dat het verkeer even 

wordt stilgelegd en dan kunnen we veilig door de 

tunnel. Deze procedure vindt een paar keer per 

dag plaats.”

Een sprookje komt uit
“Bryce Canyon is onze volgende pleisterplaats. 

We zijn meteen verkocht. Wat een betoverend 

landschap. Vanaf de rand kijken we de vallei in 

waar honderden grillig gevormde, oranje zuilen 

de lucht in steken. De wandeling door de vallei is 

nog bijzonderder. Groene dennenbomen en kleine 

eekhoorntjes maken het sprookje compleet. Als we 

na een paar dagen verder rijden naar Monument 

Valley, stoppen we onderweg net buiten Page bij 

Antelope Canyon. Van buitenaf is er nog niet veel 

te zien. Pas als we met onze gids afdalen in de 

onderaardse kloof zien we waarom we dit echt 

niet mochten overslaan volgens de kampeerders 

die we de avond ervoor spraken. De natuurlijke 

gewelven zijn onbeschrijfelijk mooi. Vooral als de 

zon af en toe wat stralen door de rotsopeningen 

naar beneden werpt. We schrijden ontzagvol voort 

en kijken onze ogen uit.”

Filmdecor
“Bij Monument Valley kiezen we een 

kampeerplaats met zicht op de rotsen. De Navajo 

indianen verzorgen rondleidingen door het 

landschap en verkopen zelfgemaakte souvenirs. 

De stalletjes ogen misschien wat toeristisch, 

maar dat is ook niet vreemd. Deze regio heeft 

regelmatig als decor gediend in western films en 

tv-commercials waaronder die van de Marlboro 

Man. Desondanks is het er niet platgelopen. Met 

een jeep rijdt een Navajo indiaan ons langs de drie 

kamelen, de draak, de indiaan en nog vele andere 

rotsformaties waar we met een beetje fantasie 

iets heel anders in zien. Als we ’s avonds naast 

onze camper nog even een nachtmutsje nemen, 

verschijnt de maan boven de drie kamelen.” 

Grand Canyon
“Natuurlijk mag ook de Grand Canyon niet 

ontbreken aan onze road trip. Opnieuw zorgen 

we ervoor dat we een plekje bemachtigen in het 

nationale park. Wakker worden in de natuur met 

ons zelfgemaakte ontbijtje is de beste start van 

de dag gebleken. Niet altijd is een aansluiting 

op elektriciteit of stromend water beschikbaar, 

maar de camper is voor een paar dagen zelf-

voorzienend. Vanaf Mather Campground nemen 

we ook weer een gratis parkbusje naar de rand 

van de Grand Canyon. Een mooi systeem dat er 

bovendien voor zorgt dat er minder verkeer rijdt. 

We hebben al veel moois gezien, maar de Grand 

Canyon blijft fenomenaal. Het geeft een heel 

onwerkelijk gevoel om er te staan. Het is alsof we 

nu pas beseffen dat onze droom daadwerkelijk is 

uitgekomen.” <
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Meer informatie:
www.wereldcontact.nl
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›VAKANTIE

›VLAKSTELLEN

›AANKOMEN

›www.ep-hydraulics.nl

Tarwestraat 49
2153 GE, Nieuw-Vennep
Tel.: +31 (0)6 53 17 51 37
Fax: +31 (0)525 62 19 95
info@ep-hydraulics.nl

›LEVELSYSTEEM VOOR CAMPER. SNEL WATERPAS.
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 www.buerstner.nl

 NU OPENEN ZICH GEHEEL NIEUWE HORIZONNEN…
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REIS EN INSPIRATIE

GOLFEN MET DE CAMPER

AFSLAG ENGELAND
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De afgelopen decennia reisden Ton en 

Hetty Hoogveld veelvuldig met de caravan 

door Europa. Sinds de zeven jaar dat ze een 

camper hebben, reikt hun actieradius ook 

daarbuiten. Daarmee kunnen ze hun beide 

passies combineren. Ze houden namelijk 

zowel van golf als van kamperen. Meteen 

als ze dat zeggen, corrigeren ze zichzelf. 

Kamperen is eigenlijk niet het juiste woord 

voor hun rijdende viersterren hotel.

De organisatie en het reismanagement zijn bij 

Hetty in goede handen. Ieder land en elk jaar-

getijde vergt haar eigen voorbereiding. Zodra de 

plannen voor de reis concreet worden, halen ze 

net als vroeger kaarten en informatie bij de ANWB. 

Ook bekijken ze vooraf globaal welke route ze 

kiezen. TomTom is daarbij een goede ondersteuner, 

maar soms gaat het ook mis. Bij drukke verkeers-

situaties zijn er drie navigatiesystemen actief: de 

bewegwijzering, TomTom en bijrijdster Hetty. 

Mochten die elkaar tegenspreken, dan navigeert 

TonTon meestal gewoon rechtdoor. 

Nauwgezet navigeren
“Tijdens een van onze reizen kwamen we eens 

terecht in een Turks vissersplaatsje. De brede weg 
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hij denkt aan Engeland, Schotland of Ierland: 

“Ik heb wel eens gezegd dat ik in mijn vorig 

leven Engels ben geweest. We voelen ons echte 

anglofielen. Het land biedt alles waar we samen 

van houden. Mooie tuinen, karakteristieke dorpjes 

en smalle weggetjes begrensd door muurtjes of 

geschoren hagen. Het is fantastisch zoals je daar 

vanuit de camper overheen kijkt en het glooiende 

landschap kunt bewonderen met de schapen 

tegen een fleurige achtergrond van gaspeldoorn en 

rododendrons.”

And in between: on the green 
“Het Verenigd Koninkrijk is ook het land waar 

we onze liefhebberij – golf – veelvuldig kunnen 

beoefenen. In tegenstelling tot de Nederlandse 

banen waar alles tot in de puntjes is georganiseerd, 

zie je dat in Engeland golf veel meer een ‘volks-

sport’ is. Meestal gaat het er stukken informeler 

aan toe. Een mooi voorbeeld is het betalen van 

de greenfee. Je stopt het geld in een zakje, dat 

deponeer je vervolgens in de brievenbus en klaar 

ben je! Nog meer aspecten zijn totaal anders. In 

Schotland speelden we eens op een hoogvlakte. 

Daar blies de oceaanwind zo hard dat de bal 

gewoon terug woei. Normaal slaan we op zo’n 

plek af met een drie of een vier, maar daar was 

een driver geen overbodige luxe. In Wales heb je 

heel eenvoudige banen waar het gras buiten de 

green kort wordt gehouden door schapen. Daar 

die we aanvankelijk in reden werd alsmaar smaller 

en smaller. Uiteindelijk eindigde hij in een heel 

nauw winkelstraatje. Aan weerskanten waren 

auto’s geparkeerd en stonden reclameborden uit- 

gestald. Erger nog waren de balkonnetjes, de 

uithangborden en de luifels. Hetty is uitgestapt 

om als een paladijn voor de camper uitlopend, de 

spiegels van de geparkeerde auto’s in te klappen, 

borden opzij te zetten en winkeliers te vragen 

hun luifels in te klappen. Iedereen was meer dan 

bereid om te helpen. Met klamme handen en een 

bonzend hart waren we blij de barrière te hebben 

geslecht zonder schade.”

Arabische zinnenprikkelingen 
“De mooiste herinneringen hebben we aan onze 

rondreizen door Turkije en Marokko. Een rondgang 

door de Arabische cultuur doet een beroep op alle 

zintuigen met al die geuren, kleuren, muziek en 

natuurlijk de smaaksensaties. Het harde licht geeft 

kleuren een spectaculaire dimensie. De muziek 

doet wereldvreemd aan en al het inheemse eten 

is spannend om te proberen. Wanneer je het 

allemaal op je laat inwerken en open staat voor 

nieuwe indrukken, dan kun je niet anders dan er 

intens van gaan houden.”

Angelsaksische glooiingen
Om volop te genieten, hoeven ze niet zo ver te 

gaan. Ton zijn hart gaat al sneller kloppen als 
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moet je dus oppassen voor bokkende dieren en 

hun keutels. Er zijn ook wel meer luxueuze banen 

waar het clubhuis zelfs voorzieningen heeft voor 

kinderopvang, een klein zwembad en gereserveerde 

parkeerplaatsen voor families. Engeland heeft 

dus voor elk wat wils en dat alles tegen zeer 

acceptabele prijzen. En wat heel goed uitkomt: het 

is met de camper eenvoudig bereikbaar.”

Baankansen
“Nog vaker dan we zouden willen, merken we dat 

Nederlandse golfbanen niet zo goed raad weten 

met golfers die hun camper willen meebrengen. 

Als we ergens gaan spelen, met een wijntje in het 

clubhuis en vaak een etentje toe, bellen we van 

tevoren op en vragen of we kunnen overnachten 

op de parkeerplaats. Dit leidt regelmatig nog 

tot een rechtstreekse weigering of in het beste 

geval een aarzelend akkoord. En dat ondanks 

dat we volledig selfsupporting zijn, alle regels en 

de etiquette kennen. Daarbij zijn mensen met 

een camper volstrekt niemand tot last en kan de 

klandizie daarmee toch vele uren worden gerekt... 

Kortom, werk aan de winkel voor verenigingen van 

camperbezitters en golfbanen.”

Groot geluk op kleine afstand
“Ook heel dicht bij huis kun je het gevoel van 

vrijheid beleven. Onlangs trokken we er met onze 

kleinkinderen op uit naar de Veluwe. Daar vonden 

we een prachtige camperplek. ’s Morgens werden 

we gewekt door vrolijk kwetterende vogeltjes 

die ons begroetten vanuit hun schuilplaatsen 

tussen het bladerdek. We stonden vroeg op om 

de omgeving te verkennen. Langzaam zagen 

we de mist optrekken. De eerste zonnestralen 

wierpen over de takken een schaduw vooruit. 

Het bedauwde gras lag bezaaid met flonkerende 

sterretjes. Dat kondigde een mooie dag aan voor 

zowel grootouders als kids.”

Van alle gemakken voorzien
“Onze Hymer B 694 Sl heeft alle luxe van thuis: 

een slaapkamer, zithoek, keukenblok, douche, 

logeerbed en niet te vergeten een eigen toilet. Een 

zonnepaneel voorziet in de stroomvoorziening. 

In feite zijn we selfsupporting. En om contact te 

houden met het thuisfront en de buitenwereld 

kunnen we mailen en skypen. Door de schotel 

op het dak ontvangen we televisie in sublieme 

beeldkwaliteit, zelfs midden in de Sahara.” <

“In tegenstelling tot de Nederlandse banen waar  

alles tot in de puntjes is georganiseerd, zie je  

dat in Engeland golf veel meer een ‘volkssport’ is.”
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“Als we ergens gaan spelen, met een wijntje 
in het clubhuis en vaak een etentje toe, 
bellen we van tevoren op en vragen of we 
kunnen overnachten op de parkeerplaats.”
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Golftips voor beginners
Beginnende golfers zijn al blij als ze de bal 

tijdens het spel niet kwijtraken. Meer ervaren 

spelers proberen de bal in twee of drie slagen 

op de green te laten landen om daarna de 

bal liefst met één slag in de hole te laten 

rollen. (De green is het kort gemaaide gras 

rond de hole, het putje waar de bal in moet.) 

Professionals spannen zich tot het uiterste 

in om de hole te spelen in het daarvoor 

opgegeven aantal slagen (ook wel par 

genaamd). En liever nog met één slag minder. 

Dat heet een birdie en twee slagen minder 

een eagle. Heel af en toe komt het voor dat de 

bal met één slag het putje in wordt geslagen. 

Dat is een hole in one. De term ‘hole’ kan 

verwarrend zijn: dat is namelijk de lengte van 

de baan (9 of 18 holes) of alleen het putje.

Golftips voor gevorderden
Ga geen competitie aan met je medespeler. 

Als die een mooie lange slag heeft geslagen, 

is het verleidelijk om hem of haar te willen 

overtreffen. De kans is groot daardoor juist 

een misslag te doen. Advies: vergeet direct 

de laatste slag. Richt je op de plek waar je 

naartoe wilt spelen. Ga alleen de competitie 

aan met jezelf en je eigen concentratie. 

Focussen is de allergrootste uitdaging:  

kijk, voel en doe.

Mental coach
Als psycholoog heeft Ton zich onder andere 

gespecialiseerd in de mentale begeleiding 

van golfers. Hoewel hij met handicap 16 

zelf een verdienstelijk golfer is, beweert hij 

geen verstand te hebben van de techniek 

van het golfen. Dat facet van de sport laat 

hij liever over aan de pro’s. Naast diverse 

vrijetijdsspelers heeft Ton ook enkele leden 

van Jong Oranje mogen coachen. Focussen 

en het hoofd leegmaken tijdens het golfspel 

is een belangrijk leerproces. Dat is iets wat 

niet vanzelf gaat, maar terdege moet worden 

getraind. Pas de laatste jaren begint mentale 

begeleiding daarbij in beeld te komen. Wilt u 

uw eigen mentale conditie beoordelen? 

De mentale golftest van Ton Hoogveld is  

gratis verkrijgbaar via www.hoogveld.nl.
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EXCLUSIEVE REISREPORTAGE

OP GROEPSREIS 
MET DE ACSI
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Achtereenvolgens betaalden ze met Tsjechische kronen,  

Poolse zloty’s, Oekraïense grivna’s, Roemeense leien en  

ronnen, Hongaarse forinten en Slowaakse euro’s in 

respectievelijk Tsjechië, Polen, Oekraïne, Roemenië, 

Hongarije en Slowakije. Deze zes verschillende landen 

deden ze aan in vijfendertig dagen. Het gezelschap bestond 

uit caravans en campers (waaronder een bekende van het 

artikel ‘Afslag Engeland’). De reis was gevarieerd, vol nieuwe 

indrukken met een afgewogen balans tussen natuur en cultuur. 

Uit en thuis legden ze meer dan 5.100 kilometer af. Elke meter 

ervan was de moeite waard. De reis werd georganiseerd door 

ACSI. Reisleider Peter Jacobs doet verslag.

POLONAISE DOOR 
DE KARPATEN
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Peter en zijn vrouw Marianne trokken kriskras 

door Europa. Ze reisden door Noorwegen en 

Griekenland en als ACSI-reisleiders dwars door  

het hart van Europa, van Ierland tot Kiev en de 

Krim in Oekraïne. “Het mooie van het begeleiden 

van reizen is niet alleen de vakantie, maar ook  

het voorbereiden ervan. Daar beleven we veel  

plezier aan en dat brengen we graag over op 

onze reisgenoten.” 

Adembenemend Tsjechië
“In de nabije omgeving van onze Tsjechische 

startcamping bezochten we de steden Cheb, 

Karoly Vary en Marianske Lazné. In de vrije natuur 

snoven we de frisse lucht op van dennengeur en 

in het vulkanisch gebied ‘Soos’ hielden we onze 

neuzen liever dicht. Tijdens een bezoek aan Praag 

lieten we ons overrompelen door de overdaad aan 

architectonische pracht. Rondom het stadje Zamberk 

konden de liefhebbers van kastelen en paleizen hun 

hart ophalen.”

Indrukwekkend Polen
“Om in Polen te geraken trokken we door een 

dwarse uitloper van de Karpaten. Gedurende 

honderd kilometer trok een fenomenaal landschap 

aan ons voorbij. Door het Silezische laagland 

kwamen we uit in het Poolse Lourdes: Czetochowa. 

Dit is een enorm bedevaartsoord. Naar verluidt is 

hier in de middeleeuwen het icoon van de Zwarte 
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Campers versus caravans
“Het valt echt op dat het aandeel campers groeiende is. Deze zomer bestond 

ons gezelschap uit twaalf caravans en zeven campers. Beide konden het 

overigens prima met elkaar vinden. Ze delen namelijk precies dezelfde passie, 

het reizen. Er zijn ook wel enkele verschillen. Wat bijvoorbeeld opviel, was 

dat op ‘vrije’ dagen, de camperaars er een rustige dag van maakten, terwijl de 

caravanners er dan met de auto op uit gingen. Mensen met een camper zijn 

eerder tevreden met een kleinere plaats op een camping, zolang die maar 

vlak is en min of meer verhard. Een voordeel van de camper is het grotere 

laadvermogen met veel ruimte om meer spullen mee te nemen, bijvoorbeeld 

fietsen. Die kunnen snel tevoorschijn worden gehaald en ook weer makkelijk 

opgeborgen. Voor caravans worden meestal verplaatsbare schotelantennes 

gebruikt, terwijl veel campers uitgerust zijn met een vaste schotel op het dak. 

Campers zijn vaak zelfvoorzienend door zonnepanelen, extra accu’s en flinke 

watervoorraden. Dat geeft flexibiliteit om af te wijken van de geplande routes. 

En kom je toevallig langs een supermarkt, dan zet je een camper makkelijker 

voor de deur om boodschappen te doen voor een hele week. Een bergpas 

die niet toegankelijk is met een caravan, is met een camper vaker wel te 

berijden. Campers zijn ook sneller, op de weg, maar ook met het reisklaar 

maken, opbouwen en weer inpakken. Sommige campings hebben voordelige 

camperparkeerplaatsen en speciale verzorgingsstations voor campers. Daar-

naast komen er steeds meer plaatsen waar campers mogen overnachten.”
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Madonna gestolen. Onderweg werd het icoon 

steeds zwaarder. Toen geprobeerd werd om het 

met zwaarden in stukken te hakken, begon het te 

bloeden. In drie stukken viel het uiteen. De koning 

gaf opdracht tot restauratie, maar in de linkerwang 

van Maria bleef een litteken zitten. Jaarlijks brengen 

vele duizenden pelgrims een eerbetoon. Na een 

bezoek aan dit heiligdom ging onze reis verder naar 

Krakow. Er wordt wel beweerd dat dit de mooiste 

stad van Polen is. En dat zou zo maar kunnen. 

Eens was het de hoofdstad. Tijdens een vrije dag 

bezochten enkele geïnteresseerden het strafkamp 

Auschwitz-Birkenau. Een luchtig uitstapje is dat 

niet bepaald, maar indrukwekkend alleszins. We 

overnachtten op een kleine camping in Przeworsk. 

Hier werden we getrakteerd op verrukkelijke 

streekgerechten terwijl het maal werd opgeluisterd 

door de olijke band ‘Beka’.”

Oekraïne, waar de tijd stilstaat
“Om de Oekraïne in te geraken, moet je eerst 

een – echte – grens over. Die grensovergangen 

hebben een slechte reputatie. Wachttijden van 

vele uren zijn er geen uitzondering. Slim als we 

zijn, reden we er in colonne naartoe. Er stond een 

kilometerslange rij vrachtauto’s. Die reden we 

gewoon voorbij. We kozen voor de CD- en EU-

lijn. Eenmaal bij de daadwerkelijke ‘grens-lijn’ 

aangekomen stonden er maar twee auto’s die ons 

net voor waren. Binnen een uur zette onze hele 

groep voet op Oekraïense bodem. En hier begon 

het avontuur pas echt: op reis door landen met talen 

die voor West-Europeanen geen enkele herkenning 

bieden. Er moest weer echt ouderwets worden kaart 
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gelezen, want de meeste GPS-systemen lieten het 

afweten. De plaatsnamen zijn bovendien gespeld 

in lastige tekens: het cyrillisch schrift. Ook dat was 

een ervaring apart.” 

Party party
“Onze gids Volodymyr verwachtte ons bij het 

motel. Het was een schitterende locatie. Alleen in 

het weekend – en wij waren er in het weekend – 

is het er wel wat luidruchtig. Er werden een paar 

stevige feestjes en trouwpartijen gevierd. Ze 

werden afgesloten met luid vuurwerk, ’s nachts om 

half twee. En zo ervoeren wij uit eerste hand dat ze 

in dit land doorgewinterde feestgangers zijn. L’viv 

is een adembenemend mooie stad. Niet voor niets 

staat die op de UNESCO werelderfgoedlijst. Om 

de atmosfeer zo goed mogelijk in ons op te nemen, 

hebben we er diverse lange wandelingen gemaakt. 

’s Avonds zag alles er weer helemaal anders uit. 

Misschien wel nog mooier dan overdag. Buiten het 

reisprogramma om had onze gids kaartjes weten 

te regelen voor de opera Nabucco van Verdi in het 

schitterende ‘Opera en ballettheater van L’viv. We 

zaten op de beste plaatsen: eerste rang en balkon. 

En dat voor een prijs waar je in Nederland amper 

een paar filmkaartjes voor hebt.”

In de lift
“Na L’viv trokken we dieper de Karpaten in. Ons 

volgende motel lag in Yaremche. Van daaruit 

gingen we echt de bergen in. We kwamen uit 

bij een hypermodern skicentrum. Je krijgt daar 

echt niet de indruk dat je in een achtergebleven, 

hulpbehoevend arm land zit. In het hoogseizoen 

L’viv wordt op verschillende manieren 
geschreven, met of zonder apostrof. Daar-
naast is het handig om te weten dat de stad 
ook met de volgende namen wordt aangeduid: 
Lvov (Russisch), Lwów (Pools), Lemberg 
(Nederlands en Duits), Lemberik (Jiddisch), 
LLyvó (Hongaars) en Leopolis (Latijn).
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Oekraïne en Roemenië. In het museum zagen 

we hoe ze leefden, werkten en zich kleedden. In 

het Paaseieren-museum maakten we kennis met 

de kunst van het bewerken en beschilderen van 

eieren, een aloude traditie in het Oostblok. Ook 

maakten we kennis met de lokale keuken. Terwijl 

we aten schotelde een plaatselijk orkestje ons 

originele Oekraïense muziek voor. We vervolgden 

onze reis naar de universiteitsstad Chernivtsi. Daar 

maakten we een rondwandeling en bezochten we 

de universiteit.”

brengen twintig skiliften je naar een veertigtal 

skipistes. Er zijn ook huisjes te huur en het ene 

hotel is er al groter dan het andere. In Oostenrijk 

zouden ze er jaloers op zijn.”

Eitje
“Uiteraard moesten we de hoofdstad van 

de Oekraïense Boekovina zien: Ivano-

Frankivsk. In Kolomyia hebben we het Hutsul-

museum bezocht. De Hutsuls vormden een 

bevolkingsgroep in het grensgebied tussen 
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Terug in de tijd
“Een dag later bezochten we twee andere 

historische plaatsen. Op het kleine fort van 

Khotyn was het lekker rustig. Dit fort is meer 

dan vijftig keer gebruikt als decor in diverse 

speelfilms. In Kamjanets-Podilsky was het gedaan 

met de rust. We hadden het geluk dat er net 

festiviteiten aan de gang waren. Ridderspelen, 

processies en een openbare orthodoxe kerkdienst. 

Het was er een drukte van belang en we keken 

onze ogen uit met al die traditionele kledij.”

Grensoverschrijdend
“Ons Oekraïense avontuur was voorbij, we 

gingen verder naar Roemenië. Alleen moesten 

we eerst weer over die Oekraïense grens zien 

te geraken. Weer hoorden we de vreselijkste 

verhalen over wachttijden van acht uur en meer. 

En daarom gingen we maar weer in colonne. We 

waren er opnieuw als eerste. Deze grenspost was 

wat kleiner. Natuurlijk, het was opnieuw een heel 

gedoe, maar na een uur was iedereen de grens 

gepasseerd.” 

Vuur maken
“We kwamen terecht op een schitterende 

camping: ‘De Vuurplaats’. De Nederlandse 

eigenaar en zijn vrouw hadden een prima 

maaltijd voor ons klaargezet zodat we na 

onze reisdag meteen aan tafel konden. Vanaf 

deze camping bezochten we de kloosters van 

Moldovita en Sucevita. Zoals die kloosterkerkjes 

beschilderd zijn, zowel buiten als binnen, 

is gewoonweg schitterend. Door de fresco’s 

kon de ongeletterde bevolking het hele 

Bijbelverhaal begrijpen. ’s Middags zagen we 

hoe zwart aardewerk wordt gemaakt. Op een 

kleine, eenvoudige camping met een heel goed 

restaurant hebben we zalig gegeten en genoten 

van een folkloregroepje dat ons vermaakte met 

muziek en zang. Hier vandaan maakten we 

met een ouderwetse stoomtrein een korte tocht 

door het prachtige landschap van het Vaser-

dal. Vroeger werd deze route gebruikt door 

houthakkers die per trein de bergen in trokken 

om hout te hakken. Met hetzelfde spoor werd dit 

afgevoerd.”

Warm bad
“Na een lange reisdag genoten we intens van 

de thermaalbaden op de Hongaarse camping in 

Hajdúbószörményi. Volledig uitgerust trokken we 

verder naar Slowakije, waar we kennismaakten 

met een mooie stad Kocise. Daarna ging het 

naar Haligovce waar we met vlotten over de 

Dunajec voeren door een prachtig natuurgebied. 

Op de camping in het Tsjechische Bojkovice 

werd de mooie reis afgesloten met een feestelijke 

barbecue waarna we afscheid namen van 

iedereen die we de afgelopen tijd zo goed 

hebben leren kennen.” <

Relaxen
Overal in Hongarije ontspringen natuurlijke thermale bronnen die 

worden benut voor baden en spa’s. Ieder afzonderlijk hebben ze de 

naam de remedie te zijn tegen hele specifieke kwalen: van spierpijn 

tot kortademigheid. De heilzame werking wordt benut door het water 

te drinken of erin te baden. Tegelijkertijd wordt het toegepast voor 

volwaardige wellnesscentra met modderbaden en massageruimten. 

De ene accommodatie is nog groter dan de andere. In het westen 

bijvoorbeeld ligt in de plaats Bük Fürd een complex met ten minste 

achttien bassins. De watertemperatuur varieert er tussen de 25 en 38 

graden Celsius. Ten zuiden van het Ballatonmeer in Héviz ligt het grootste 

geothermaal meer in de wereld dat geschikt is om te baden. Zelfs in de 

winter daalt het oppervlaktewater er nooit onder de 26 graden.
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ZIN IN  
CUIZ’INN
EVEN LEKKER BIJTANKEN

UITGELICHT
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Eten langs de snelweg kan wel eens ‘een 

avontuur’ zijn. Vooral in het buitenland. De 

ene keer pakt dat beter uit dan de andere. De 

redactie van TopCamper magazine ontdekte 

in België een nieuw fenomeen waar we 

ontzettend enthousiast over zijn en wat 

we graag met u willen delen. Kort geleden 

heeft oliemaatschappij Texaco haar eigen 

restaurantketen geïntroduceerd, genaamd 

Cuiz’Inn. Na de versheid en kwaliteit 

persoonlijk geproefd te hebben, legden we 

onze vragen voor aan Rachid Hajji, manager 

foodservice Benelux van Texaco.

Al voor het interview gebeurt er iets interessants 

als we ons vooronderzoek doen. We wandelen 

eerst door het restaurant zonder iets te bestellen. 

Uitgebreid nemen we de tijd om alles in ons op 

te nemen. Onze keurende blikken glijden over 

het roestvrijstaal, de gietijzeren kookpannen en 

de frisse salades met contrasterende kleuren. De 

bediening vraagt ons geduldig of ze ons misschien 

van dienst kunnen zijn. “Nee, dank u, we kijken 

alleen even rond.” Enkele meters verder lopen 

nog enkele heren ongeveer op dezelfde manier 

rond te kijken. Op een gegeven moment is het 

onvermijdelijk dat we tegen elkaar opbotsten. Ze 

spreken ons aan. – “Zo heren, ook geïnteresseerd 

in food concepten?” Inderdaad, jullie ook? – “Ja, 

wij vinden dit wel interessant. Waar zijn jullie 

van?” Wij zijn van TopCamper magazine. –“Ah, het 

eten langs de weg aan het beoordelen.” Ja, zoiets. 

En jullie? – “Wij zijn van een ander brandstofmerk. 

Ook wij zijn bezig met een dergelijk concept. 

Een aantal elementen zien we hier op een andere 

manier terug: open counter met veel transparantie, 

modulaire elementen er bovenop en aandacht 

voor impulsaankopen. We willen graag in de gaten 

houden wat onze concurrentie doet.” 
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Denktank
De toevallige ontmoeting geeft aan dat dit iets is 

waar niemand met een tankstation meer omheen 

kan. De brandstofprijzen zijn fors gestegen, 

maar de marges blijven beperkt. Af en toe laten 

automobilisten hun auto al staan en door steeds 

zuiniger motoren verbruiken die ook nog eens 

steeds minder. Kortom, het zijn geen gouden 

tijden meer voor tankhouders. Om een boterham 

te verdienen, worden nieuwe, creatieve ideeën 

uitgeprobeerd. Op verschillende plaatsen zien we 

allerlei initiatieven: van wasstraat tot pakketdienst. 

Texaco zet erop in klanten te trekken met lekker 

eten. Daarmee blijven ze heel dicht bij hun kern-

activiteit. Dit is immers ook brandstof, maar dan 

voor mensen.

Internationale spaghetti
In Nederland zien we dit soort wegrestaurants 

eigenlijk nauwelijks, terwijl er in het buitenland, 

bijvoorbeeld België, veel meer zijn. Hoe zit dat? 

“Om in België een concessie van de staat te 

verkrijgen om een pompstation langs de snelweg 

te exploiteren, wordt als voorwaarde gesteld 

dat er wordt voorzien in bepaalde faciliteiten, 

zoals een restaurant. Tot voor kort bemoeide 

Texaco zich daar amper mee. Het restaurant werd 

uitgebaat door het Belgische bedrijf Carestel. 

Tegenwoordig is die naam overgenomen door het 

Italiaanse Autogrill dat ook de catering op veel 

spoorwegstations en luchthavens verzorgt. Toen de 

Israëlische onderneming Delek eigenaar werd van 

het van oorsprong Texaanse Texaco, werd besloten 

om zelf het restaurant ter hand te nemen. In samen - 

spraak met diverse specialisten hebben we een 

aantal nieuwe formules bedacht.”

Nieuw restaurant
“In Kruibeke, iets ten zuiden van Antwerpen, 

hebben we aan de E17 een dubbele locatie in 

beide richtingen. Het futuristische gebouw heeft 

zelfs diverse architectuurprijzen gewonnen. Daar- 

 binnen herbergen we een aantal restaurants 

van verschillende franchiseketens. Voor latere 

projecten houden we alles in eigen beheer met 

ons nieuwe concept: Cuiz’Inn. Daarmee gaan we 

terug naar de kern door alles te laten draaien om 

smaak, versheid en kwaliteit. Eenvoudiger van 

vorm, maar zeker zo lekker. We kiezen voor verse 

producten, een ruim aanbod en dagelijkse variatie 

die aantrekkelijk wordt gepresenteerd. En dat 

waarderen onze klanten. U bent van harte welkom 

om het zelf te komen ondervinden.” 

Bourgondisch genieten
Aan alles merk je dat kwaliteit hier voorop staat 

en zeker voor een snelwegrestaurant is die 

ongeëvenaard. Alle pasta’s en wokgerechten 

worden à la minute bereid in het zicht van de 

klanten met verse ingrediënten. Ook de klassieke 

Belgische keuken is vertegenwoordigd. Niet alleen 

met huisgemaakte Vlaamse frieten, maar ook met 

typische gerechten als het koninginnenhapje, 

hamrolletjes en een beenhammetje. In gietijzeren 

pannen pruttelen stoofvlees en visstoofpotjes. Voor 

de steaks wordt runderras uit de streek gebruikt 

dat zich kenmerkt door een malse smaak en laag 

vetgehalte. De saladebar is zeer gevarieerd en 

de ingrediënten zijn dagvers. De prijs/kwaliteit-

verhouding is subliem. 

Kortom, Cuiz’Inn is met topkwaliteit 

TopCamperwaardig. Wat ons betreft, mag de 

keten zo snel mogelijk haar deuren openen in 

Nederland. <

Meer informatie en locaties: 
www.gotexaco.be/nl/CuizInn

De ligging in België is precies de goede 

 afstand om vanuit Nederland op weg naar 

het zuiden een stop te houden voor een 

lunch. En op de terugreis is een van de 

locaties in België een perfecte plek voor een 

laatste buitenlands diner. Reizigers kunnen 

nog even lekker eten zonder de snelweg af 

te hoeven en daarna is het laatste traject naar 

huis nog maar kort.
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Kijk op www.wereldcontact.nl, bel 088-530 530 5 of mail naar reizen@wereldcontact.nl

Al meer dan 50 jaar verstand van verre reizen

Droomt u van een 
verre camperreis?

Herestraat 113
9711 LG Groningen

Platinalaan 4
5234 GH s-Hertogenbosch
 

De Molen 28a
3994 DB Houten
 

Waterweg 3e
8071 RR Nunspeet

Verenigde Staten, Canada, Australië, 
Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Namibië

Bestel de 2013 brochure voor 
unieke camperreizen op maat! 

U bent van harte welkom op een van onze kantoren:

Winnaar
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Voor de mooiste tijd van je leven

Crème

Shadow

Temptation

Hout Black Stone Jeera Green Green Grass

10 Grands Crus

Nr. 01

Nr. 04

Nr. 02

Nr. 10

www.Niesmann-Bischoff.com

++ 10 Grands Crus

++ 3 bekledingsstoffen

++ 2 bekledingsstijlen

++ 2 kleuren bovenkasten

++ Accentverlichting

++ Natuursteen

1

2

2

3

5

4

4

Van Venrooy Motorhomes, Tel.: 0412 455307, www.vanvenrooymotorhomes.nl

Hoogglans bovenkasten Houten bovenkasten

Nr. 03

Nr. 05 Nr. 06 Nr. 07 Nr. 08 Nr. 09

Inspiratie Liner: Fascinerend. Topklasse. Exclusief.

3

1

Meer dan 500 mogelijkheden. 
Richt uw eigen droom-Liner in.

rz_a_NL_500Varianten_240x340_121012_NL  12.10.12  16:31  Seite 1
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