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impressie uit Stuttgart  primeur: Hymer ML-T 

 Laika Kreos  culinair verkend: Noorwegen  

de waterdichtheidsgarantie van LMC  de mensen 

achter Facile-en-Route  drie TopOccasions  

golfen in Duitsland  reisinspiratie: Zuid-Limburg, 

Alaska  ervaren camperaars aan het woord: graag 

naar Marokko maar ook thuis zijn  camperplaatsen

magazine

* Prijsvoordeel met vooraf vastgelegd optiepakket. Geldig voor alle

nieuwe bestellingen uit de » Flair Selectie « modeljaar 2014,

vanaf 11.01.2014 zolang de voorraad strekt (aantal beperkt).

Vraag naar de voorwaarden in onze showroom.
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www.geldersecaravancentrale.nl

De Burstner Nexxo Limited Edition ‘Fifty Five’ is speciaal 

ontwikkeld vanwege 55 jaar Burstner. Van de jubileum 

modellen zijn twee uitvoeringen gepresenteerd. Beide 

campers zijn rijk uitgevoerd met het nieuwe speciaal 

ontworpen interieur More Pine. Ook hebben de ‘55’  

modellen een eigen exterieurkleur en zijn ze voorzien  

van vele extra accessoires. Wilt u meer weten over deze 

bijzondere campers kom dan snel naar onze ruime showroom in Barneveld 

waar u beide modellen kunt bekijken. 

Uit altijd thuis...

E X C L U S I E F  D E A L E R
V A N  B Ü R S T N E R  C A M P E R S

www.buerstner.nl

LOUNGE – WAAR U WILT

 € 74.090,–*
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Nel en Gert Vermeiden vertellen over 
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en over hun vele reizen, van Mali tot 

Moskou. En over het evenwicht tussen 

reizen en thuis zijn.
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tweedehands campers.

De Noor en zijn keuken

Culinair reisjournalist Hans van Bergen neemt 

u mee naar de ruige Noorse kusten, waar 

vis wordt gevangen en gedroogd. Maar er is 

meer, bijvoorbeeld een drukbezocht, gezellig 

kookfestival in Stavanger.

Zuid-Limburg: mekka voor wandelaars

De heuvels maken Zuid-Limburg uniek in Nederland. Grote dorpen als Valkenburg en 

Vaals trekken veel mensen, kleine dorpen als Mechelen en Epen tonen hun vakwerkhuizen 

en ademen een landelijke sfeer. Een reisreportage met veel aandacht voor wandelen.

EN VERDER:
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BORCULO CARAVANS & CAMPERS  
Kamerlingh Onnesstraat 19  
Industrieterr. (volg nr. 5) Tel. 0545 - 271718  
20.000 m2 OVERDEKT met 250 CARAVANS  
en 30 CAMPERS, nieuw en gebruikt.  

Borculo Campers en Caravans
Kamerlingh Onnesstraat 19 - Industrieterrein (volg nr. 5) -Tel. 0545 - 271718  

... genieten van vrijheid

Surf naar www.brugginkcampers.nl voor absolute vrijheid!
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SPECIALE 

VERHUUR-

ACTIES! 

Zie onze website

 4000 m2 oppervlakte
    60 campers
 Exclusief Hymer Dealer
 Fullservice camper/auto werkplaats
 Nieuwe + gebruikte modellen
 Verhuur campers

Almelo-zuid Campercentrum 
Windmolen 28  Tel. 0546 - 829193 (A35, afrit 30 - Almelo Zuid, bij 3e stoplicht 3x links)

 20.000 m2 oppervlakte
    60 campers en 250 caravans
 Campers: Knaus + Carthago
 Schade afdeling
 Nieuwe + gebruikte modellen
 Stalling
 Verhuur caravans

Bij Bruggink caravans en campers in Almelo en Borculo 

gaat uw kampeerhart gegarandeerd sneller slaan door de 

ruime keuze, service en uitstekende nazorg.

www.facebook.com/bruggink.caravansencampers
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MET FRISSE MOED HET NIEUWE JAAR IN

BEURSIMPRESSIES

CAMPERNIEUWS

Tekst: Harry Schuring

Foto’s: Harry Schuring, fabrikanten

CMT STUTTGART

Evan kan nog korter
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Promobil 

‘Reisemobile des Jahres 2014’ – 10 categorieën

In Duitsland is alles groter. Als vroeger een Duitser dat zelf zei, vonden we 

dat niet leuk. Nu zeggen Duitsers dat niet meer zo gauw; maar het is wel 

zo. Wat de NKC en KCK (ANWB) hier organiseren, doet het Duitse maand-

blad Promobil op veel grotere schaal in Duitsland. De redactie schotelt de 

honderdduizenden lezers van Promobil maar liefst 90 nieuwe of vernieuw-

de campers voor. Die worden verdeeld in negen categorieën. De lezers 

kiezen voor elke categorie hun favoriet; naar een overall winnaar wordt 

niet gevraagd. Zo krijg je genuanceerde lijstjes. Hieronder een samenvat-

ting van de uitslag, let wel het gaat om Duitse prijzen (die zijn  lager dan 

bij ons). We geven alleen de winnaars weer.

A Compacte buscampers VW California

B Buscampers met sanitair Concorde Compact

C Alkoof < € 50.000,– Knaus Sky Traveller

D Alkoof > € 50.000,– Eura Mobil Terrestra A

E Halfintegraal < € 50.000,– Hymer Exsis t

F Halfintegraal > € 50.000,– Carthago Chic C-Line T

G Integraal < € 70.000,– Hymer Exsis i

H Integraal > € 70.000,– Hymer B-klasse

I Liners Concorde Charisma

K Basisvoertuigen Fiat Ducato

In die afwijkende laatste categorie – dat zijn (nog) geen campers – eindig-

de de Mercedes Sprinter op nummer twee en de VW T5 als derde.

In Stuttgart toonde 

Niesmann+Bischoff 

dat een camper niet 

per se wit is; behalve 

in dit ‘Carbone Blue’ 

is de Arto ook in 

matgrijs leverbaar Boven: vrij snel na de introductie werd een nóg 

kortere Evan gepresenteerd: 5,20 m lang. 

Onder: met veel spektakel werd de Hymer ML-T 

aan de pers gepresenteerd

De kracht van de ster
Hymer kwam met een aardige primeur, al was het 

niet een volledig nieuwe camper. Op de nieuwe 

editie van de Mercedes Sprinter monteerde men 

in Bad Waldsee een opbouw die is afgeleid van 

hun halfintegraal Exsis T. Halfnieuw, zullen we dus 

maar zeggen. Niettemin pakte Hymer uit alsof het 

de vondst van de eeuw betrof: een stellage met 

gordijnen verhulde het nieuws voor de verzamelde 

pers, tot de feestelijke muziek aanzwol en de 

rookmachines op volle kracht werkten. Gordijnen 

weg en daar was ‘ie dan … nou ja, hij ziet er ook 

wel goed uit. 

Hymer probeert klanten te trekken in de categorie 

Mercedes-adepten, of, een tikje cynischer, zij die 

de ster op de motorkap willen hebben. Het merk 

zal met deze sterke combinatie vast een groep 

aanboren (eerlijk gezegd zat ik zelf op de beurs 

ook een beetje te zwijmelen in de ML-T-cabine). 

Kijk maar eens op YouTube hoe Hymer de ML-T 

promoot (zoek: hymer ml-t: perfekt kombiniert). 

Een strijd tussen de Ducato en de Sprinter kun 

je het niet noemen. Ongeveer tweederde van 

alle campers die de afgelopen jaren de fabrieken 

uitreden, werd gebouwd op een Fiat Ducato; de 

Ducato is de absolute marktleider. De Mercedes 

beschikt wel over achterwielaandrijving, zeker in 

stevig beladen campers een aanzienlijk voordeel. 

Gezien de lange snuit van de Sprinter heeft de Fiat-

cabine misschien ook wel de betere proporties. 

Het huidige model – al sinds 2006 – heeft een 

robuuste en stoere uitstraling. Genoeg gemijmer. 

Kijkt u op pagina 14-15 voor een portretje van 

deze nieuwkomer.

maar 5,60 m lang en had inventieve ruimte-

oplossingen en een optioneel hefdak. Slapen 

doe je in het hefbed voorin. In Düsseldorf werd 

al het productiemodel getoond en eind 2013 

stonden der eerste vijftig Evans in Isny klaar om te 

worden uitgeleverd. Nu werd in Stuttgart een nog 

kortere Evan gepresenteerd, 5,20 m lang. Net als 

de 560 is deze ook relatief smal en het moet dus 

gemakkelijk zijn om deze auto, eh … camper in 

de stad te parkeren. De kekke camper heeft een 

brede zijdeur en een verrassende achterdeur. In 

een volgend nummer van TopCamper magazine 

hopen we op de Evans terug te komen.
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VAKANTIEBEURS
Op de Vakantiebeurs, die half januari in Utrecht 

werd gehouden, was naast de hallen met 

reisinformatie een hal ingericht met als thema 

‘Camping by night’. Met een beperkte verlichting 

werd geprobeerd de sfeer van een camping op 

te roepen. De kampeerders onder de 117.000 

bezoekers, maar liefst 13 procent meer dan vorig 

jaar, waren enthousiast over deze nieuwe opzet. 

Behalve dat er een aantal nieuwe campers was 

te zien, werd hier de ‘Kampeerauto van het Jaar’ 

gekozen. De Nederlandse Kampeerautoclub 

(NKC) had deze verkiezing georganiseerd. Voor 

de campinghal stonden de categoriewinnaars 

opgesteld: 

buscamper Knaus BoxStar road 540

alkoof  LMC Liberty Breezer A 714 G

halfintegraal Bürstner Nexxo t 685 fifty five

integraal Niesmann+Bischoff Arto 76 E

Deze campers kwamen als favoriet uit de bus 

nadat in het najaar mensen hun stem daarvoor 

hadden uitgebracht op de site van de NKC. 

Bezoekers van de Vakantiebeurs werd gevraagd om 

uit de vier zeer van elkaar verschillende campers, 

ook in prijsklasse, er één te kiezen die dan het 

predikaat ‘Kampeerauto van het jaar’ zou krijgen. 

Dat werd de Knaus.

CARAVANA
Jaarlijks vindt eind januari in Leeuwarden de 

kampeerbeurs Caravana plaats. Omdat in het 

najaar de grote Kampeer en Caravan Jaarbeurs 

in Utrecht niet was gehouden, had Caravana 

een beetje de functie van belangrijke beurs 

overgenomen. Het aantal bezoekers, bijna 52.000, 

was in elk geval groter dan in 2013. 

Hier werd nu ook bekendgemaakt welk model 

door de Kampeer en Caravan Kampioen (ANWB) 

werd bestempeld tot ‘Camper van het Jaar’. Een 

vakjury bestaande uit drie journalisten koos de 

Bürstner Brevio t 645. Deze smalle halfintegraal 

lijkt bijna een buscamper; Bürstner roept dan 

ook over de Brevio dat het de Kastenwagen-Killer 

is. De geïsoleerde opbouw is van aluminium 

en polyester. De grote achterklep vergroot het 

‘buitengevoel’. <

ANWB’s Kampeer en Caravan Kampioen riep de smalle Bürstner Brevio uit tot  

Camper van het Jaar

De categoriewinnaars 

in de verkiezing 

‘Kampeerauto van 

het Jaar’ van de NKC: 

Knaus BoxStar, LMC 

Breezer, Bürstner 

Nexxo en de Arto van 

Niesmann+Bischoff

april
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TOPCAMPER VARIA

Morelo presenteert ‘instapserie’
Vorig najaar stond het prototype al te glimmen op de beurs 
van Düsseldorf. Dit jaar is de Home leverbaar, de laagst 
geprijsde serie luxe campers uit het imposante programma 
van Morelo. De camper wordt gebouwd op een Fiat Ducato 
met een verlaagd AL-KO-chassis. Hier en daar is leentjebuur 
gespeeld bij de andere vier modelseries van Morelo, zoals de 
Loft, maar veel is nieuw ontworpen voor deze serie Home. Het 
front oogt stoer en dynamisch en het ingetogen design van de 
zijwanden benadrukt de lengte. Een dubbele bodem herbergt 
de watertanks, schoon en grijs, en biedt veel bergruimte. 

De bergruimte tussen de bodems is verwarmd en op enkele 
plaatsen van buiten af toegankelijk. Een hagelbestand GFK-dak 
is standaard. Voor het interieur kan worden gekozen uit drie 
bedvarianten, dwars, Frans en 1-persoons. Vloerverwarming 
is optioneel beschikbaar, maar wintervast zijn sowieso alle 
uitvoeringen. Alle Home-modellen komen boven de 3,5 ton, 
C-rijbewijs dus.
De kortste Home meet 7,5 meter. Daarboven komen 
tandemassers van 8 tot 8,3 meter. Prijzen voor de Morelo 
Home beginnen rond de € 130.000,–.

Aantal campers fors gegroeid
Met de verkopen in 2013 meegerekend is het totale camperpark 
in Nederland op 85.628 stuks gekomen, zo geven cijfers van 
BOVAG/VWE aan. In 2001 lag het aantal campers nog onder de 
20.000! Als we kijken naar bouwjaren van de campers, of anders 
gezegd de leeftijden – bijna 40.000 campers in Nederland zijn 
van voor 1999! Waarmee maar gezegd kan zijn dat een camper 
een langetermijninvestering is.
In heel Europa zijn in 2013 71.351 campers verkocht (bron: 
ECF). Het totale aantal campers in Europa lag begin 2013 op 

ruim 1,5 miljoen stuks. De landen met de meeste campers zijn 
Duitsland, Frankrijk, Italië en Verenigd Koninkrijk; daarna volgt 
Nederland, op grote afstand maar wel als vijfde. België telt 
ongeveer de helft van het Nederlandse aantal campers.
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Hoeslaken op maat
Bij een nieuwe Bürstner wordt dat standaard bijgeleverd, maar 
veel camperbezitters hebben te krappe of te ruime hoeslakens 
om hun matras(sen), zeker bij de afgeschuinde hoeken. Daar 
is natuurlijk mee te leven, maar er is ook een gemakkelijke 
oplossing voor. Het Duitse DI’KE Design Camping levert allerlei 
maten Spannbetttuch (hoeslaken), zelfs voor tussenmatrassen 
in het geval van twee eenpersoonsbedden; prijzen variëren 
van vijfentwintig tot vijftig euro. Afwijkende maten kunt u apart 
opgeven in het Kommentar-veld van de webshop, de meerprijs 
daarvoor is gering.
www.design-camping.de

CamperClean doet de klus
Erg handig, die wc’s in de camper met zo’n cassette. Alleen moet 
de cassette regelmatig worden geleegd en schoongemaakt, een klus 
waar niet iedereen op zit te wachten. De eigen cassette is meestal 
het probleem niet, maar je kunt het soms slecht treffen met de 
schoonmaakplek. Nou ja, er zijn ergere dingen in de wereld.
Maar wat nu als je je Thetford-cassette in een luikje kunt schuiven en 
hij komt er leeg en schoon weer uit, voorzien van de juiste hoeveelheid 
toiletvloeistof? Op een aantal campings in Duitsland is de nieuwe 
CamperClean geplaatst, een hoekige volautomaat die voor een paar 
munten het vervelende werk overneemt. Het enige wat je zelf moet 
doen is de klep openschuiven met de draaiknop boven op de cassette. 
Na het invoeren van het geld, drie euro bijvoorbeeld, gaat het rolluik 
open en kan de cassette worden geplaatst. Die wordt eerst leeggezogen 
en vervolgens met krachtige waterstralen schoongespoeld. Daarna 
voorziet de automaat de cassette van een laagje schoon water dat 
wordt vermengd met een toiletvloeistof die biologisch werkt. Handen, 
kleding en schoenen blijven schoon en droog. De automaat kan 
overweg met alle cassettes van het merk Thetford.
De fabrikant uit Schermbeck, iets ten noorden van het Ruhrgebied, 
vertrouwt op een internationale doorbraak van CamperClean. Daar 
weten ze ook dat er camperaars (en caravanners) zijn die een goede 
en frisse Entsorgung als een plus zien van een camping of camperplaats.

Wie komen hierheen?
In TopCamper hebben we het, als het even niet over campers 
gaat, over reizen: waar kunnen we heen, wie is waar geweest, 
hoe is het in ... Leuke en interessante onderwerpen natuurlijk. 
Maar bijna al onze lezers reizen ook wel in eigen land rond, 
al dan niet met de camper; en zien dan ook de buitenlandse 
toeristen. Allang zijn dat niet meer hoofdzakelijk Duitsers.
Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) 
houdt zich bezig met het ‘inkomend toerisme’. NBTC noteerde 
in 2013 vier procent meer buitenlanders dan in 2012, namelijk 
12,7 miljoen. En voor 2014 worden bijna 13 miljoen buitenlandse 
bezoekers verwacht.
De grootste groep komt uit Duitsland, bijna 3,5 miljoen. België 
en het Verenigd Koninkrijk leveren elk zo’n 1,7 miljoen toeristen 
in Nederland. De vierde plaats is voor de Amerikanen met ruim 
900.000 toeristen. Grootste stijgers waren Rusland (20 procent 
meer) en China (18 procent meer); uit beide landen kwamen in 
2013 ongeveer 200.000 toeristen.
Het NBTC houdt nog niet bij met welk transportmiddel 
(camper?) buitenlandse gasten naar Nederland komen.

april
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DE EXSIS HALFINTEGRAAL OP DE MERCEDES SPRINTER

Hymer ML-T: een gedurfd span

Interieur

Koken

Slapen

Tekst: CamperCaKe

Foto’s: CamperCaKe, Hymer
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CAMPERNIEUWS

Toilet/douche

Exterieur/reizen
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Sterretje in de voorruit van uw camper...?
Bel Camperglass!

0 8 0 0 - 2 2 6 7 3 7 4

0800-camperglass

 Reparatie en vervanging van alle camperruiten
 Jarenlange ervaring in recreatievoertuigen

 Ruiten uit voorraad leverbaar en van originele kwaliteit
 Vakkundige montage

 Korting op uw eigen risico

 Offi cieel dealer van:
 caravans & campers campers

Alles op één adres:

Zeer modern Service-center

2.000m2 kampeershop en webshop

Schadeherstel met spuitcabine

Verhuur

Grote keuze campers & caravans

Genieten van je vrije tijd!

 HATTEM De Netelhorst 1, 8051 KE Hattem, T 038 - 444 37 77 E info@dejongcaravans.nl

www.dejonghattem.nl

Bezoek onze 
kampeershop 

in Hattem!
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ANNE EN JAN VAN DEN DOBBELSTEEN MAKEN AL 18 JAAR FACILE-EN-ROUTE 

PIONIERS VAN DE 
CAMPERPLAATSGIDSEN

INTERVIEW

Tekst: Harry Schuring

Foto’s: Anne en Jan van den Dobbelsteen
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Er waren geen lijstjes

Campergidsen in Nederland

Facile-en-Route 

Met de camper 

door Europa

Stellplatzführer

Bordatlas

Camperparken in Europa

‘Dan maken wij er wel een’

Anne van den 

Dobbelsteen op de 

cover van een Italiaans 

campertijdschrift.

Vorige bladzijde: 

Carvoeiro aan 

de Algarve.

Links: Kroatië, 

Monsaraz (Portugal), 

La Isleta (Cabo de 

Gata, Andalusië) 

en weer Kroatië
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(Facile Campingvakanties

France 

Passion

Fattore Amico España Discovery

Brit Stops

Facile-en-Route Campergids Europa.

De opkomst van de navigatiesystemen

In natuurpark Cabo 

de Gata, in het oosten 

van het Spaanse 

Andalusië, worden 

campers gedoogd bij 

het strand van La Isleta
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‘De consulenten, de basis van onze informatie’

-

-

-

-

-

-

-

-
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‘Gemeenten moeten leren dat 

camperaars niet komen kamperen, 

zij komen camperen.’

Facile Media over de grenzen

Camperstop

Anne in het Kroatische 

natuurpark Plitvice 

en Jan op het 

podium tijdens het 

CamperOnFest 

2010 in Italië.

Rechts: Realmonte 

(Sicilië), uitzicht vanaf 

de Etna op Taormina, 

verzeild geraakt op een 

dorpsfeest in Beieren
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Met de camper naar Sicilië
Van de vele avonturen onderweg vinden Anne en Jan hun belevenis op 

Sicilië een van de bijzonderste. Ze waren helemaal door Italië gereden. 

Bij Messina met de veerpont overgestoken en een van de eerste overnach-

tingen was hoog op de Etna: ‘Koud ‘s nachts, maar een prachtig uitzicht.’ 

Een volgende overnachting was bij een restaurant, direct aan zee. Jan: 

‘We hebben net een plek gekozen op een van de terrassen, komt er een 

Nederlandse camper aanrijden; er loopt een vrouw voor met kleren aan 

waarvan wij dachten: die is veertig jaar stil blijven staan.’ ‘Een beetje 

flowerpowerachtig’ vult Anne aan. ‘Zij gaan uitladen, er wordt een waslijn 

opgehangen, er ligt een berg kleren, lakens – we vonden het een beetje 

gênant. Het blijken drie vrouwen te zijn. De volgende ochtend komt een 

van die vrouwen naar ons toe. “Are you from the Camperstop Guide?” 

Tot onze verbazing zijn het dus geen Nederlanders. Wij hadden achterop 

een afbeelding van onze gidsen staan. Ze zegt: “Oh, that is our bible, such 

a nice guide.” Ze wil een handtekening van Anne, onder haar fotootje. 

Het blijken kunstschilders te zijn uit Nieuw-Zeeland. Via Marktplaats had-

den ze in Nederland een camper gekocht, de Camperstopgids hadden ze 

thuis al besteld via internet. Plan is om een half jaar door Europa te reizen 

en voor de terugvlucht naar Nieuw-Zeeland de camper weer te verkopen 

in Nederland. We maken nog wat praatjes met ze en vertrekken. Maar bij 

rondreizen op Sicilië kom je vaak op andere plekken weer dezelfde men-

sen tegen, zeker als je dezelfde gids gebruikt. We spreken ze nog enkele 

keren en wisselen ook mailadressen uit. Eenmaal thuis vinden we een 

mailtje van een van die Nieuw-Zeelandse vrouwen. Bij een supermarkt 

ergens in Puglia (redactie: Apulië) was hun camper gestolen. Ze waren 

alles kwijt, kleren, schilderijen enzovoort. Wij hebben nog een opsporings-

bericht op een bekende Italiaanse camperwebsite laten plaatsen. Helaas 

is de camper nooit meer gevonden. De vrouwen hebben nog een poos in 

een klooster gebivakkeerd, ze hadden immers niets meer, en zijn uiteinde-

lijk vervroegd teruggevlogen.

Het is een jaar of drie, vier geleden maar ik zie ze nog staan; het was een 

heel aparte belevenis.’

meteen wordt herkend door een Engelsman op 

basis van het fotootje voor in de gids.

Camperplaatsen zijn geen campings
Ieder zijn meug. De Van den Dobbelsteens zijn 

geen campingmensen. Zij vinden dat camperaars 

doorgaans mensen zijn die vrijheid zoeken. Met 

lede ogen zien zij dan ook aan dat in veel landen 

(Denemarken, Nederland, Engeland, Spanje 

bijvoorbeeld) de campinglobby zo sterk is dat het 

aantal camperplaatsen maar mondjesmaat kan 

groeien. Zij vinden dan ook dat veel gemeenten 

onwetend zijn waar het om campers gaat; die 

denken dat een camperaar wel naar de camping 

gaat. ‘Veel mensen die met een camper in 

een stad of dorp komen en geen camperplaats 

aantreffen, die gaan niet naar de camping, maar 

die rijden door’, zegt Anne, ‘camperaars geven 

geld uit, in winkels, in restaurants, aan de pomp. 

Middenstanders zien de campers graag komen. 

In sommige landen wordt het zelfs moeilijker. 

In Oostende bijvoorbeeld had je een paar leuke 

camperplaatsen. Die zijn nu weg; dat is het 

resultaat van deze onwetendheid.’

De Van den Dobbelsteens zijn toch overtuigd 

van de groei en verdere ontwikkeling van 

camperplaatsen. Ze nemen wel campings op 

in hun gids maar alleen als er geen of weinig 

camperplaatsen zijn, zoals in Kroatië en Spanje. 

Anne: ‘Maar naarmate het aantal camperplaatsen 

groeit, gaan de campings er weer uit.’ En Jan 

zegt: ‘We selecteren die campings dan op de 

voorzieningen voor camperaars, dus zeg maar 
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Lang leve                                                                                                                       
mijn camper
Met de LLT Long Life Technologie en totaal                                                                             
12 jaren waterdichtheidsgarantie

Heeft ie LLT? Stel deze vraag in ieder aankoop-
gesprek! Want juist bij de koop van een nieuwe camper 
moet u veel waarde hechten aan een lange levensduur 
van uw voertuig. U zult vaststellen, alleen de LMC Long 
Life Technologie, kortweg LLT, biedt u precies die lange 
levensduur en garandeert u daarbij volle 12 jaren 
garantie op de waterdichtheid van uw voertuig.

LLT  geldt als de meest innovatieve opbouwtechnologie 
in de camperbranche. In vergelijk met de traditionele 
opbouwwijze van vele andere fabrikanten, gebruikt LMC 
uitsluitend robuust GFK op het dak en onder de bodem 
voor goede bescherming tegen hagel en steenslag. In 
plaats van de gebruikelijke wandopbouw van hout en 
styropor scoort LLT  met vochtbestendige materialen.

De Long Life Technologie is hand in hand met onze 
klanten ontwikkeld, om aan alle wensen van een lange 
en zorgeloze levensduur van een camper te kunnen 
voldoen. Ga geen onnodig risico aan. Met een LLTcam-
per van LMC zit u op lange termijn aan de veilige kant.

Nog meer informatie vindt U op: www.lmc.caravan.com/technik en bij uw dealer

TOP007_AdvertentiesCS5.indd   22 31-03-14   16:46



april

Veel op reis in Europa

heavy users

 nonna

Op weg in Oostenrijk, 

Slovenië, São 

Bartolomeu de 

Messines (Portugal), 

Realmonte (Sicilië)
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LMC BOUWT  
CAMPERS DUURZAAM

REPORTAGE

Tekst: Harry Schuring

Foto’s: Harry Schuring, LMC

OVER LONG LIFE TECHNOLOGIE, GFK EN WATERDICHTHEIDSGARANTIE
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Het begint met een Fiat-chassis ...

Exterieur: wanden en dak

TOP007_24_lmc bedrijfsrep hs.indd   25 01-04-14   10:06



26

De fabriekshallen liggen op een terrein van 17,5 ha groot, dat zijn zo’n 35 voetbalvelden. 

GFK

glasfaserverstärkter 

Kunststoff
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De aluminium buitenlaag van met name het dak 

van een camper zal na een zware hagelbui putjes 

vertonen. GFK heeft diverse voordelen. Het is 

dermate slagvast dat hagelstenen geen putjes 

achterlaten, het behoudt zijn vorm; de bodemplaat 

is door deze hardheid beter bestand tegen 

steenslag. De jongste generatie GFK behoudt veel 

beter zijn kleur dan de eerste GFK-producten, het 

is ongevoelig voor UV-straling. Vanzelfsprekend is 

kwaliteiten bieden sommige verzekeraars gunstiger 

tarieven als een camper met GFK-dak en -bodem 

is uitgerust.

Gewicht is belangrijk

lichter, hoe minder brandstof nodig is voor het in 

Ruim een halve eeuw kampeervoertuigen
In de jaren vijftig van de twintigste eeuw is het Sauerland al 

een geliefde vakantiebestemming van veel inwoners van West-

tent niet altijd bestand is tegen de regenbuien, ontwerpen een 

-

land een caravan, Falter gedoopt. Later krijgt die caravan de 

-

den, ontwerpt hij op basis van die eerste plannen de Knospe, 

van 1,35 m rijbreedte tot 2,15 m leefbreedte. Zijn bedrijf 

Knospe

Wilhelm Saure. Saure breidt met succes de firma uit in het 

nabije Sassenberg. Door een samenwerking met het fameuze 

capaciteit om andere modellen te bouwen zoals de Lord en 

de Münsterland

kampeerauto gebouwd. Het bedrijf produceert inmiddels in 

verscheidene vestigingen; begin jaren 80 worden die samen-

gevoegd in een nieuwe fabriek op de huidige locatie. De firma 

-

pers in serie gebouwd; die krijgen de naam Liberty. 

-

per- en caravanbouwer in Zuid-Duitsland neemt het nog altijd 

-

vesteerd in modernisering en uitbreiding van de fabriek. De 

investeringen gaan door in het eerste decennium van de 21e 

eeuw. In 2009 organiseert de firma de gehele productie op-

-

ring van sporters; zo wordt de schaatster Gunda Niemann in 

3,5 ton-grens te krijgen.

-

aantrekkelijk geprijsde SportLine-uitvoeringen van de verschil-
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wetenschap diep geworteld in het ontwerp- en 

fabricageproces. Het gebruik van kunststof in 

wanden, dak en bodem scheelt in dat opzicht. 

Voor de meubeldelen in het interieur, waar 

waterindringing geen groot risico is, wordt veelal 

gebruik gemaakt van multiplex, een combinatie 

van lichte houtlagen en wat zwaardere lagen die 

voor stabiliteit zorgen. Leichtbau, zoals de Duitsers 

op alle campermodellen, met uitzondering van het 

Garantie kent wel een voorwaarde

garantie op waterdichtheid, dient de eigenaar 

haar dealer te melden voor een controle. Leo 

zouden worden verricht, valt na verloop van tijd 

mogelijk niet goed de oorzaak van een eventuele 

bijvoorbeeld aanrijdingsschade is geweest, kan 

die ook de oorzaak zijn van vocht in de camper. 

Bij tussentijdse inspecties wordt ook de kleinste 

vochtindringing tijdig ontdekt, onderzocht en 

verschillen maar zou de honderd euro niet te 

boven mogen gaan.

een voorsprong geeft op de concurrentie, 

zullen we nog moeten afwachten. Wel blijkt 

uit het crisisdal heeft gevochten: zakte de 

camperproductie in 2010 tot onder de duizend 

stuks, in 2013 werd de vijftienhonderd 

ruimschoots gepasseerd. <

De eindproducten staan, in afwachting van transport, buiten. Sinds een 

zware hagelbui in 2010 zijn ze beschermd door een enorme overkapping 

die 1,2 miljoen euro kostte en ruim vijf voetbalvelden groot is.
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ALASKA EN YUKON

Hier ligt de allerlaatste grens van de menselijke beschaving en begint de 

onmetelijke wildernis. Op ‘The Last Frontier’ sta je oog in oog met een 

ongekend ruige natuur van wilde rivieren, majestueuze bergen, eindeloze 

bossen, geruisloze vlakten, grillige gletsjers, grizzly beren, poema’s, 

elanden en kariboes. Dit verbluffende deel van de aardbol moet je per 

camper ontdekken, want Alaska en Yukon bieden net als de camper dat 

ultieme gevoel van ruimte, vrijheid en avontuur. 

REISVERHAAL

Tekst: Reinout Burgers

Foto’s: Jack Verhoeven & Marjan van Riemsdijk, National Park Service

OP DE GRENS TUSSEN BESCHAVING EN WILDERNIS
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Vorige bladzijden: Top 

of the World Highway.

Boven: ‘in the wild’, 

Klondike, goudzoekers-

centrum rond 1900.

Onder: eland (moose)

Goud in Yukon

highways
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Beren op de weg

Skagway, beren op de 

weg, beer met zalm, 

Amerikaanse zeearend, 

kariboes (rendier), bultrug
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Schilderachtige wegen
Om van Skagway naar Haines te komen, neem 

je de veerboot. Deze vaart door het beroemde 

fjordengebied Lynn Canal. De kans is groot dat 

je vanaf het dek zeehonden, zeeleeuwen, orka’s 

of de bultrug ziet. Het koude water is een waar 

voedselparadijs en het zeeleven tiert er welig. 

Haines zelf is een havenstadje dat vooral van 

visserij en toerisme leeft. Van hieruit kun je  

dagtripjes naar de walvissen maken of je pakt de 

boot naar Juneau, de ‘historische’ hoofdstad van 

Alaska. Waarschijnlijk is dit de enige hoofdstad ter 

wereld die niet over de weg bereikbaar is. 

Voorbij Haines is een uitkijkpunt over het Alaska 

Chilkat Bald Eagle Preserve. In de winter leeft 

hier de grootste populatie van de bald eagle of 

Amerikaanse zeearend. Het is een spektakel om 

zoveel zeearenden op één plek te zien vliegen. 

Haines Junction is een stopover en voorbij dit 

gehucht ligt wederom een grenspost. De Alaska 

Highway richting Tok. Deze 2237 km lange 

weg, die in British Columbia begint en dwars 

door Yukon en Alaska snijdt, werd in de Tweede 

Wereldoorlog aangelegd om Alaska, bij een 

eventuele Japanse inval, vanuit de VS over de weg 

te kunnen bereiken. 

In Tok kruisen de belangrijkste wegen van Alaska. 

de aanleg van de Alaska Highway. Behoudens 

het uitgebreide Mainstreet Visitors Center en 

een paar souvenirwinkels heeft Tok niet veel te 

bieden. Vanuit hier kun je wel korte en begeleide 

expedities ondernemen naar de Tetlin Wildlife 

Refuge om wolven, coyotes en bizons te zien. Er 

zijn ook mogelijkheden om op de rivier Tanana 

te kajakken of te vissen. En als je het geluk wilt 

beproeven, kun je zelfs pannen naar goud. 

De Kerstman bestaat echt
De Alaska Highway meandert verder langs de 

Tanana richting Fairbanks. Bij Delta Junction 

ligt het Big Delta State Historical Park met 

Rika’s Roadhouse. Dat was een belangrijke 

herberg in het oude Alaska van goudzoekers en 
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ontdekkingsreizigers. In het park krijg je even 

het gevoel terug te keren naar die tijd. Na Delta 

Junction gaat de weg over in de Richardson 

Highway. Vlak voor Fairbanks rij je door het 

knotsgekke North Pole. ‘Daar moet je gewoon 

geweest zijn’, zegt Jack. ‘Het dorpje staat helemaal 

in het teken van kerst en de Kerstman; met 

candystokken als lantarenpalen en vreselijk veel 

kerstspullen.’

Op de route naar Fairbanks is het mogelijk dat je 

de kariboe (rendier) en grazende elanden ofwel 

de moose tegenkomt. De grootste hertensoort ter 

wereld is met zijn paardachtige kop, bult op de 

rug en een enorm gewei met platte bladen een 

onmiskenbare verschijning. Met hun poten staan 

ze in het water en grazen de waterplanten van de 

bodem. 

Net onder de poolcirkel
De stad Fairbanks aan de rivier Tanana is met meer 

dan 30.000 inwoners de tweede plaats van Alaska. 

De studentenstad – hier staat de Universiteit van 

Alaska – huisvest verscheidene musea, waaronder 

het University Museum met een rijk en boeiend 

overzicht van de cultuur, natuur en het ontstaan 

van Alaska. Wie lekker wil genieten, kan ook de 

beroemde Chena Hot Springs bezoeken of met een 

ouderwetse raderboot de rivier op varen. Fairbanks 

ligt 190 kilometer onder de poolcirkel, maar 

deze magische grens is met een camper lastig te 

bereiken. Die tocht zou meer op een gewaagde 

expeditie lijken. Als avontuurlijk alternatief kun je 

vanuit Fairbanks naar de poolcirkel vliegen. Alleen 

de vlucht over Alaska is al een avontuur op zich.

Verder over de George Parks Highway richting 

Anchorage. Langs een groot gedeelte van deze 

weg strekt zich het Denali National Park and 

Preserve uit. Dit natuurgebied van 2,4 miljoen 

hectare groot biedt een veilige habitat aan beren, 

wolven, rendieren, elanden en nog veel meer 

dieren. De naam Denali betekent in de taal van de 

Indianen ‘De Grote’ en verwijst naar de hoogste 

berg van Noord-Amerika. De 6168 meter hoge 

berg heet tegenwoordig Mount McKinley. Het 

natuurpark is een absolute topper omdat je hier 

midden in de wildernis kunt zijn. Helaas mogen 

in het park geen campers en auto’s rijden, maar er 

zijn shuttlebussen die je door het park vervoeren. 

Anchorage is met 290.000 inwoners de grootste 

stad van Alaska; het is een heerlijke plek om te 

vertoeven. Marjan: ‘Er zijn vele parken, botanische 

tuinen, goede restaurants en musea, waaronder het 

Alaska Native Heritage Center waar je alles kunt 

leren over de inheemse stammen. Op zaterdag 

is er een sfeervolle, culturele markt met lokale 

snacks, kunst en souvenirs, veelal verkocht door 

oorspronkelijke bewoners van Alaska. Aan de 

rand van het centrum zijn prima RV-parks en 

campgrounds; van daaruit kun je naar het centrum 

en de markt lopen. Maar wees alert; beren en 

elanden lopen gewoon door de stad.’

Links: Denali NP, 

Wrangell Mountains, 

Mount McKinley, 

noorderlicht, Dalls 

schaap, poema.

Boven: de Homer Split 

en het dorpje Homer

april

Gletsjers en fjorden
Een bezoek aan het schiereiland Kenai is vanwege 

het Kenai Fjords National Park een hoogtepunt. 

Hier zie je het Alaska van besneeuwde bergketens, 

meren, ijsschotsen, blauwe oceanen en gletsjers. 

Vanuit Anchorage neem je de Seward Highway 

langs de Turnagain Arm baai. Je kunt eerst naar 

Kenai en Homer gaan. Dat is een prachtige 

route over de Sterling Highway langs de kust 

van Cook Inlet. Kenai staat bekend om zijn 

Russisch Orthodoxe cultuur en voortreffelijke 

zalm. Homer is een lieflijk vissersplaatsje aan 

de Kachemak Bay met de beste heilbot ter 

wereld en prachtige uitzichten over de Golf 

van Alaska. Op de Homer Spit, een smalle 

landtong van zes kilometer lang, zijn campings, 

restaurants en bootverhuurbedrijven. Van hieruit 

worden berenexpedities naar het eiland Zodiak 

georganiseerd en zijn de beren en bizons in een 

prachtig natuurgebied te observeren.

Vanwege het onherbergzame karakter van Alaska 

moet je helaas dezelfde route terug rijden. Waar 
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Middle of nowhere

Top of the world
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ALASKA

Anchorage
Kenai

Homer Seward

Girdwood
Valdez

Palmer

Denali

Fairbanks Chicken
Dawson City

Carmacks
Tok

Haines

Haines

Whitehorse
Carcross

Skagway

Junction

Dagprogramma
Met dank aan Jack Verhoeven en Marjan van 

Riemsdijk, die deze reis voor Wereldcontact 

hebben uitgezet en begeleiden. Voor meer 

informatie: www.wereldcontact.nl

Dag 1 Amsterdam-Whitehorse

Dag 2-3  Whitehorse-Carcross (75 km)

Dag 4 Carcross-Skagway (105 km)

Dag 5-6  Skagway-Haines (31 km)

Dag 7  Haines-Haines Junction (238 km)

Dag 8  Haines Junction-Tok (470 km)

Dag 9  Tok-Fairbanks (330 km)

Dag 10-11  Fairbanks-Denali (300 km)

Dag 12-13  Denali-Anchorage (380 km)

Dag 14-15  Anchorage-Kenai (255 km)

Dag 16  Kenai-Homer (135 km)

Dag 17-18  Homer-Seward (270 km)

Dag 19-20  Seward-Girdwood (145 km)

Dag 21  Girdwood-Palmer (140 km)

Dag 22  Palmer-Valdez (430 km)

Dag 23-24  Valdez-Tok (410 km)

Dag 25  Tok-Chicken (125 km)

Dag 26  Chicken-Dawson City (175 km)

Dag 27-28  Dawson City-Carmacks (355 km)

Dag 29  Carmacks-Whitehorse (180 km)

Dag 30-31 Whitehorse-Amsterdam

Totaal  4549 km

aprilapril

Links: Kenai Fjords 

NP, Prince William 

Sound, gletsjer bij 

Seward, Anchorage.

Onder: Dawson City, 

zelfs een forse RV wordt 

nietig in dit landschap, 

campers bij Homer

een bezoekje. Je kunt in Dawson City zelfs op een 

‘authentieke’ manier goud delven.’

Na het goedzoekersstadje rij je over de Klondike 

Highway naar Whitehorse. Dat is de laatste etappe 

van de reis. Halverwege ligt het gehucht Carmacks 

met een goede camping. Vlak voor Carmacks zijn 

er de Five Finger Rapids. Een stevig wandelpad 

met trappen leidt naar een fraai uitkijkpunt.

In Whitehorse eindigt deze geweldige reis door 

Yukon en Alaska. Zelfs voor Jack en Marjan is 

het elke keer weer een fantastische trip. ‘Alaska 

en Yukon zijn anders. Geen enkele regio is met 

dit gebied te vergelijken. Mensen kiezen bewust 

voor deze bestemming en wie open staat voor de 

bijzondere verhalen van Alaska, zal een prachtige 

en onvergetelijke reis maken.’ <
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advertentie

Aveco Verzekeringen biedt al haar klanten in mei,  juni, september en oktober een speciale camper-
rijvaardigheidstraining aan tegen gereduceerd tarief!

Een goede beheersing van de camper is erg belangrijk. Een camper is een heel ander voertuig dan een personenauto. 
De camper is groter, langer, breder en ook hoger. Dat maakt het rijden ook moeilijker. Steeds meer camperaars 
maken gebruik van een speciale rijvaardigheidstraining voor campers, voor nog meer zekerheid en gemak onderweg! 

Programma van de training
De campertraining van Kreeft Opleidingen bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Tijdens het theoriedeel 
leert u hoe u moet anticiperen op de afmetingen van uw camper en worden er speciale kijk- en rijtechnieken behan-
deld. Bovendien bespreekt de trainer diverse onderwerpen die te maken hebben met veiligheid, zoals overbelading. 
Na de theorie is het tijd om het geleerde in de praktijk te brengen. Op het trainingscircuit leert u alle manoeuvres, 
waarmee u te maken kunt krijgen tijdens een campervakantie.

Een overzicht van de campertraining:
1. Rijvaardigheidstraining
2. Antisliptraining
3. Ogentest
4. Reactietest
5. Verkeerstest
6. Manoeuvreren
7. Schadepreventie
Locatie :  Verkeers Educatie Centrum (VEC), De Knobben 100 in Drachten.
Data :  3 mei, 21 juni, 6 september en 18 oktober
Kosten :  Op vertoon van de MijnAveco Pas € 150,- incl. BTW voor 2 personen (normaal € 225,-)
 
Aveco Verzekeringen biedt u de lunch aan. Tip: U kunt de training combineren met het verkennen van Friesland. 
Bij het Verkeers Educatie Centrum kunt u gratis gebruikmaken van de stroom- en overnachtingsfaciliteiten.

Aanmelden?
Meld u aan via www.kreeftopleidingen.nl/aveco 
of kijk voor meer informatie op onze website www.avecoverzekeringen.nl/kortingsacties

Campertraining met korting

[ advertorial ]
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12-13 april
ANWB Outdoor en Kampeerdagen, 
Ouderkerk a/d Amstel
In het gunstig gelegen en goed bereikbare groengebied 

Ouderkerkerplas is de voorjaarsbeurs van de ANWB voor 

kampeerders een soort seizoenstart. In welke mate er 

aandacht voor campers is, was bij het ter perse gaan van 

dit blad nog niet geheel duidelijk. Kijk daarvoor eventueel 

op anwb.nl/kampeerdagen. In elk geval zijn er tientallen 

stands met accessoires. Voor kinderen en volwassenen zijn 

er verscheidene activiteiten zoals waterskiën, zeilen, fietsen 

en theater voor kinderen.

10-17 uur, entree € 5,– (€ 4,50 voor ANWB-leden) als u online 

kaartjes bestelt, € 10,– resp. € 9,– aan de kassa; parkeren € 4 online 

en € 8 aan de kassa

Recreatiegebied Ouderkerkerplas, Middenweg, Ouderkerk aan de 

Amstel

30 augustus-7 september
Caravan Salon, Düsseldorf
‘s Werelds grootste beurs voor campers en caravans wordt 

elk jaar gehouden in de Messe van Düsseldorf. In 2013 

waren er 176.000 bezoekers uit 23 verschillende landen, 

waaronder ruim achtduizend uit Nederland. Negen 

beurshallen waren gevuld met 531 exposanten. 120 

leveranciers van kampeervoertuigen showden samen zo’n 

1800 exemplaren (in Duitsland worden ruim anderhalf keer 

zoveel nieuwe campers verkocht als nieuwe caravans). Een 

ideale beurs voor oriëntatie op een nieuwe camper. 

Nadere details over het programma 2014 staan in de 

volgende TopCamper (verschijnt eind juli).

Op P1 kan worden overnacht met de eigen camper

10-18 uur

Messe Düsseldorf (goed bewegwijzerd)

A
genda

13-21 september
Salone del Camper, Parma
Op het beursterrein aan de noordkant van Parma vindt 

jaarlijks een indrukwekkende camperbeurs plaats. Er zijn 

ook caravans maar meer dan driekwart van de beurs gaat 

over motorhomes. Talloze modellen van praktisch alle 

Europese merken. In 2013 waren er 127.000 bezoekers en 

600 tentoongestelde recreatievoertuigen.

Praktische informatie in TopCamper nr 8 (eind juli)

19-21 september
Camperbeurs Hardenberg
Sinds 2013 is ‘Hardenberg’ meer dan een occasionbeurs; 

ook nieuwe campers staan in de drie hallen. Naast dealers 

en handelaren zijn er specialisten op het gebied van 

accessoires, bouw, reparatie/onderhoud en verhuur van 

campers. Op het buitenterrein kunnen bezoekers kosteloos 

deelnemen aan een korte rijvaardigheidstraining.

Met de camper bij de beurs overnachten is mogelijk; geen 

voorzieningen, geen kosten.

10-17 uur, entree € 6, parkeren gratis

Evenementenhal, Energieweg 2, Hardenberg

26-27 september
Camperoccassionbeurs, Gorinchem
Verkoopbeurs voor tweedehands boten en campers, 

bedrijven en particulieren. 

9-17 uur, entree gratis

Lingehaven, Eind 5, Gorinchem

8-12 oktober
Kampeer & Caravan Jaarbeurs, Utrecht
Na een jaartje te hebben overgeslagen kreeg de organisatie 

voor dit jaar weer de handen op elkaar. Het wordt de 50e 

‘KCJ’, een jubileum dus. Op dit moment is niet veel meer 

bekend dan dat er ‘allerlei voorpret en inspiratie’ zal worden 

geboden en dat de BOVAG aanwezig zal zijn met een 

‘makelaarsstand’ waar advies kan worden verkregen over 

een occasion.

In het volgende nummer van TopCamper komt meer 

informatie over deze beurs.

10-18 uur, entreeprijs nog niet bekend

Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, Utrecht
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    NEL EN GERT VERMEIDEN 

‘DE HELFT VAN 
 HET JAAR OP REIS’

De Brabantse Rotterdammers Nel (69) en Gert (71) Vermeiden zijn verwoede 

reizigers. De helft van de tijd zijn ze thuis, bij familie en bij vrienden; de andere 

helft van de tijd zijn ze ‘on the road’. Om hun reiservaringen op te tekenen 

en te horen welke keuzen zij maken, toog TopCamper naar Oosterhout.  

In de rustige wijk is hun huis niet moeilijk te vinden: naast de Carthago.
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“Vroeger, met de kinderen, 

was de bestemming het doel; 

nu is dat de reis zelf”

Camper versus caravan

Van shelter tot Carthago

Voorgaande bladzijden: 

Tafraoute, Marokko.

Onder: camperplaats 

aan de Donau in 

Vilshofen (D).

Rechts: thuis, camping 

aan het strand in 

Ulcinj (Montenegro), 

kasseienstraatje in 

Zemun bij Belgrado en 

weer aan de Donau 

op camping Dunav 

in Zemun (Servië)

TOP007_40_InterviewVermeiden-v3.indd   42 01-04-14   10:13



april

Met een camper reis je anders

“We gaan er ook voor 

een nachtje mee weg, 

dat zou je met een 

caravan niet doen.”
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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.

Ons standnummer op de Caravana
in Leeuwarden is 4325
23 t/m 28 januari 2014
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Schipperen tussen reizen en thuis zijn

Vroeger was het verplaatsen, nu is het reizen
Boven: Canal du 

Midi in de buurt 

van Capestang 

(F), druivenoogst 

bij Narbonne.
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Boven: nieuwbouw in 

Skopje (Macedonië), 

kloosterkerk bij Ovcar 

Banja, campings in 

Montenegro en Kroatië, 

tabaksbladen drogen in 

Macedonië, Canal du 

Midi kruist de Cesse (F)
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Online, met of zonder hengel
Als je zo lang weg bent als Gert en Nel, wil je wel goede verbindingen: 

‘Ik heb altijd mijn laptop bij me. Voor internet heb ik een dongeltje. In 

Marokko laad ik dan de simkaart op. Voor twintig euro per maand heb je 

onbeperkt internet, daar waar je bereik hebt. En bereik heb je toch wel 

in de meeste plaatsen. Er zijn plekken waar het signaal minder is. In die 

gevallen gebruik ik een hengel, de dongel gaat dan vijf meter de lucht in. 

En wifi komt ook in Marokko steeds vaker voor.’

Natuurlijk maken ze ook gebruik van navigatie. ‘Maar,’ zegt Nel ‘we wil-

len ook wel graag weten waar we zijn, waar we langs komen. We hebben 

altijd een pakket wegenkaarten bij ons.’

accessoires gemonteerd in verband met de lange 

reizen die ze maken. Het lastige is dat al dat extra 

gewicht vooral op de achteras drukt. De auto heeft 

voorwielaandrijving maar de druk op de vooras 

is relatief te klein om een helling te nemen met 

gravel of zand. Gert illustreert dit met een mooie 

anekdote: ‘In Bosnië-Herzegovina kwamen we bij 

een mooi gelegen camping aan de Drina. Maar 

we moesten over een steil weggetje naar beneden, 

gelukkig wel geasfalteerd. Ik dacht toen: naar 

beneden gaat wel, maar ik kom nooit weer boven. 

De campingeigenaar vond dat het moest kunnen. 

Hij zei: kom maar naar beneden, ik garandeer je dat 

wilden, charterde hij vijf man van de camping en 

die kwamen bij mij voorin staan; we reden fluitend 

naar boven.’

Goed verhaal natuurlijk, maar hieruit spreekt de 

hartekreet van de Vermeidens: bij aanschaf van een 

camper moet niet alleen worden gesproken over 

het maximale totaalgewicht, maar ook over de 

gewichtsverdeling tussen de vooras en de achteras.

Af en toe ook wild staan
Nel en Gert zoeken zowel camperplaatsen als 

campings uit om te overnachten. En af en toe staan 

ze ook ‘wild’, vooral in Marokko. Gert: ‘Daar zijn 

prachtige plekjes waar je wild kan staan. Men 

zegt dat het niet mag, maar als je het vraagt kan 

een kustplaatsje bij het Rifgebergte. Je staat er als 

God in Frankrijk, je kunt er prachtig wandelen, 

bijvoorbeeld naar Peñon de Velez de la Gomera. 

Dat is een schiereilandje in Spaans bezit. Bij Al 

Hoceima heb je ook zoiets. In de Zegzelkloof ten 

zuiden van Berkane stonden we ook erg mooi, 

Midden-Atlas.’

Gert en Nel zeggen niets tegen campings te hebben 

– ‘integendeel zelfs’ – maar vinden het in een land 

als Marokko iets toevoegen om buiten campings te 

overnachten. ‘We vragen altijd of het goed is.’ 

Voor de mensen die zeuren over het betalen 

voor een camperplaats, hebben de Vermeidens 

vind ik dat. Als je in Marokko bent of voormalig 

Joegoslavië, hoef je toch niet voor niets te staan. 

Gun die mensen ook wat!’ besluit Gert. <

Heavy users

rijden de Vermeidens met de eigen camper per 

jaar. Dat ze nu hun derde camper hebben, komt 

door voortschrijdend inzicht of zoals Gert het 

zegt: ‘door schade en schande word je wijs’. Om 

een lang verhaal kort te maken, ze vinden dat 

ze drie keer de verkeerde keus hebben gemaakt. 

Dat vereist een toelichting. ‘Over deze laatste 

waren we aanvankelijk dolenthousiast, maar ik 

zal hem nooit meer kopen. Ik vind echt dat we de 

verkeerde hebben gekocht. We hebben mogelijk 

te weinig doorgevraagd. We wilden niet te groot, 

ruimte, bijvoorbeeld het comfort voor de lange 

winteravonden. Om praktische redenen kozen we 

voor twee langsbedden. Een flinke garage voor 

de fietsen was ook een wens; buiten op een rek 

worden ze alleen maar vies. Ook moest de camper 

wat gewicht kunnen hebben. We hebben nu twee 

luifel, luchtvering enzovoort. Wij vinden dat in 

verkoop en promotie er wel eens te gemakkelijk 

wordt gedaan over de gewichten. Wij wilden geen 

risico lopen en becijferden dat de camper in totaal 

had ik voor de vorige camper al gehaald. En dan 

was het budget ook niet onbeperkt. Zo kwamen 

In de camper van de Vermeidens zijn nogal wat 
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Veel, ver en vaak
Gert laat een lijstje zien, een lijst eigenlijk, 

van de reizen die ze de laatste jaren hebben 

gemaakt. ‘Alleen de lange vakanties staan 

er op, hoor.’ Uit het overzicht blijt dat ze de 

laatste jaren drie of vier keer per jaar een lange 

trip maken. Vrijwel alle Europese landen staan 

op de lijst, alleen uithoeken als IJsland en 

Ierland hebben de Vermeidens nog niet mogen 

verwelkomen. Behalve de camperreizen staan 

overigens alle continenten op hun bestemmin-

genlijst. Gert kwam voor zijn werk ook nog wel 

eens buiten Europa en kwam zo in aanraking 

met andere culturen. Toen er eenmaal tijd was 

voor langere camperreizen, wilden Nel en Gert 

ook op die manier hun horizon verruimen; 

zo kwamen bestemmingen als Turkije (tot aan 

de Syrische grens), Rusland en Marokko op 

de lijst. Een al afgesproken reis door Tunesië, 

Libië en Egypte moest vanwege de Arabische 

Lente worden gecanceld. Ook maakten ze een 

camperreis door West-Afrika, onder meer door 

Mauritanië en Mali. Dat was een pilot van een 

groepsreis. Nel: ‘Wat een avontuur was dat, we 

hebben er veel van geleerd qua mensenkennis.’ 

Ze zitten vol met verhalen over hulpvaardig-

heid, groepsdynamiek, materiaalpech, incas-

seringsvermogen, ontluistering en improvisatie. 

Met de helft van de toen deelnemende equipes 

houden ze nog jaarlijks een camperweekend.
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Kajakken op de Drina 

(Bosnië), natuurlijke 

bruggen bij Minerve (F).

Rechts: de pont-

canal de Briare is een 

aquaduct over de Loire.

Onder: Bratislava
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LA DOLCE VITA 

Laika Kreos 3010: bella Italia!

Interieur

spaghetti della mamma

La dolce vita 

 

Koken

Toilet/douche

Tekst: CamperCaKe

Foto’s: Laika
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CAMPERNIEUWS

Slapen

Exterieur/reizen
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Hoge kwaliteit 3D kaarten Rijstrookadviezen Zoeken via coördinaten

Z-E3715: Op maat gemaakt voor uw camper
Uw perfecte reisbegeleider in de Fiat Ducato, Citroën Jumper of Peugeot Boxer: De Z-E3715 is een slimme en complete oplos-

sing, die alles aan boord heeft, wat u wenst tijdens uw reis zoals navigeren, telefoneren en entertainment. Op de Z-E3715 zit 

speciale campersoftware, waardoor rekening wordt gehouden met de afmetingen (hoogte, breedte, lengte en gewicht) van uw 

camper op de route. 

Tevens een uitgebreide database met camperplaatsen en campings in heel europa via het POI-pakket. Ook de snelle route-

berekeningen en realistische 3D-kaarten zorgen ervoor, dat uw vakantie ontspannen begint. De Z-E3715 integreert perfect in uw 

voertuig en staat bekend om zijn bedieningsgemak.

HIGHLIGHT  
Topklasse

2/2014

www.zenec.com
Distributie via EDR Automotive Group, 

info@edr-dealers.nl, T: 088-1013165

Dag/nacht omschakeling

Perfecte voertuigintegratie

Voertuigprofiel instellenVoertuigkeuze

Z-E3715
Voertuigspecifieke 
naviceiver voor FIAT Ducato

with
Caravan 

Navigation 
Software 
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1  Gebruikt u campinggidsen en zo ja, welke?

2  Gebruikt u (vaste) websites? Zo ja, welke?

3  Gebruikt u apps? Zo ja, welke?

In het vorige nummer van TopCamper magazine 
vroegen wij lezers hoe zij bepalen waar zij hun camper 
neerzetten, voor een nacht of voor een paar dagen of 
nog langer. Er zijn allerlei gidsen te koop en er zijn nog 
veel meer sites op dat gebied. Sinds de opkomst van 
apps heeft de camperaar nog meer keus en informatie. 
Op de vragen in TopCamper magazine nummer 6 
kregen we tientallen reacties. Hier geven we een 
indruk van de resultaten van het niet-representatieve 
mini-onderzoek.

4-6  Maakt u gebruik van campings, van camper-
plaatsen en/of staat u vrij (‘wild kamperen’)?

7  Kunt u uw keuze voor campings of camperplaatsen 
of vrij staan toelichten?

8  Heeft u nog andere opmerkingen in dit verband?

RESULTAAT MINI-ONDERZOEK

HOE ZOEKT U EEN CAMPERPLEK?
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Zuid-Limburg is een uniek stuk Nederland. 

Zo bijzonder dat het volgens sommigen 

een stukje buitenland is. Op zwerftocht 

met de camper door het Zuid-Limburgse 

heuvelland geniet je volop van de 

fraaie vergezichten, de holle wegen, de 

bloeiende kalkgraslanden en de slingerende 

riviertjes in de dalen. Wandelstops zijn 

in Zuid-Limburg geen probleem. Rode, 

groene, blauwe of gele paaltjes wijzen 

de wandelaars de weg. Met de handige 

Wandelkaart Heuvelland-Oost kunt u korte 

en langere wandelingen uitstippelen.

REPORTAGE
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STUKJE BUITENLAND BINNEN DE GRENZEN

ZUID-LIMBURG MEKKA 
VOOR WANDELAARS

Tekst: Bartho Hendriksen

Foto’s: Mary Kuiper, Bartho Hendriksen, 

shutterstock, Hans de Vries,  

VVV Zuid-Limburg
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Langs de Geul

Richting Gulpen

ValkenburgVoorgaande pagina’s: 

tussen Epen en 

Schweiberg.

Deze pagina: daken 

van Valkenburg; de 

‘Lourdesgrot’ werd in 

1927 bij Valkenburg 

uit een mergelwand 

gehouwen.

Rechts: Wijlre, 

kasteel van Wijlre, 

Herberg De Smidse, 

zinkviooltje en de 

Volmolen in Epen.

Oudste VVV in Nederland
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Sportief Epen 

Vakwerkhuizen

TOP007_54_Limburg v2 hs.indd   57 01-04-14   10:20



Naar de top van de Vaalserberg

Vaals, stad van lakenindustrie

Boven: zicht op Vijlen.

Rechts: langs de 

Geul, Eperheide, 

wandelroutes te 

over, de Bergstraat 

in Vaals, vakwerk in 

Camerig, Cottessen
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Schapen op de weg

Noorbeek, rijk aan tradities

Vierlandenpunt
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www.voorkomcamperdiefstal.nl  
*zie voorwaarden op  

www.avecoverzekeringen.nl/constructPascari Automotive T. 030 878 25 12 E. info@pascari.nl

40 JAAR WAECO −  
VIER HET MET ONS MEE: 
WAECO ACHTERUITRIJCAMERASYSTEEM 
VOOR EEN JUBILEUMPRIJS 
WAECO jubileumaanbod april / mei 2014 
Achteruitrijcamerasysteem WAECO PerfectView RVS 764

≥ HD camera CAM 604 met twee lenzen in één, voor dichtbij en veraf 
≥  7" digitale LCD monitor M 7LX met afstandsmarkeringsfunctie 

www.my-caravanning.nl

JAAR

Nu 

€ 699,-

www.voorkomcamperdiefstal.nl

  Bewezen effectief antidiefstal systeem;

Verkrijgbaar voor (bijna) iedere auto, 

 bedrijfsauto en kampeerauto;

Leverbaar voor handgeschakelde en 

 automatische transmissie;

Eenvoudig te bedienen;

Vrij van onderhoud en storingen;

Installatie door getrainde professionals;

Stand-alone systeem: Construct werkt 

 volledig zelfstandig  (zónder elektronica);

100% bewijsvoering van gebruik Construct   

 d.m.v. de speciale “Premium” klapsleutel.

D.G. Jansen

11-XDF-1  KZP 7060 2001

Aansprakelijkheid

Casco Optimaal+10

Schade inzittenden

Pechhulp+

Repatriëring+

Doorlopende reis

Rechtsbijstand

MijnAveco pas

Kijk voor alle

actuele acties op

www.avecoverzekeringen.nl

onder “Klantvoordeel”

De specialist in camperverzekeringen

Geldig tot 06-2015

Exclusief voor klanten van 
Aveco Verzekeringen: 

Op vertoon van de 

MijnAveco pas, krijgt u 

€ 50,- teruggestort  
bij aanschaf van een 

Construct “Premium”

 
*zie voorwaarden op  

www.avecoverzekeringen.nl/construct

mechanische diefstal beveiliging

Aanbieding:

Construct “Premium” 

voor € 525,- 

incl. montage.

vraag naar de voorwaarden.

Pascari Automotive T. 030 878 25 12 E. info@pascari.nl

De Construct sloten zijn SCM goedgekeurd
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Campercampings
Zuid-Limburg is een topbestemming voor campers. 

Verspreid over de regio vindt u twaalf campings met 

speciale camperplaatsen. Deze campervriendelijke 

campings zijn te vinden op de site van de VVV 
Zuid-Limburg, www.vvvzuidlimburg.nl.
Campers zijn ook welkom op een groot aantal  

boeren- of minicampings, zie voor overzicht  

www.vekabo.nl.
-

kenburg, Heunsbergerweg 1, 6301 BN Valkenburg,  

043 601 2025, .

, Cottessen 6, 6294 NE 

Vijlen, 043 455 1352, . 

, Terzieterweg 48, 

6285 NE Epen, 043 455 1342 of 06 5422 2428, 

.
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Op de Gulperberg 

met Mechelen op de 

achtergrond, ‘tot ziens’, 

een ‘stegelke’, oorlogs-

kerkhof Margraten, 

café In den ouden 

vogelstruys op het 

Vrijthof in Maastricht

door de veepest werd geteisterd, keerden de 

dorpsbewoners zich in wanhoop tot Sint Brigida. 

Hun gebeden werden verhoord, het vee genas en 

sindsdien wordt elk jaar een mei-den ter harer ere 

geplaatst.

Het golvende Zuid-Limburgse heuvelland zet 

zich over de grens voort in de Voerstreek. De 

streek dankt zijn naam aan het riviertje de 

Voer. Natuurschoon, rustieke dorpjes met fraaie 

vakwerkhuizen en statige vierkantshoeven, holle 

wegen, kastelen, kronkelende riviertjes, imposante 

vergezichten en vooral veel rust zijn de sterke 

troeven van de zes Voerdorpen. Niet verwonderlijk 

dat de Voerstreek rijk is aan beschermde 

landschappen en dorpsgezichten. De plaatselijke 

restaurants serveren regionale gerechten zoals 

een Voerens kaasplankje, Hervens kaasje, rode en 

witte trip (worst) en konijn met perenstroop. 

Margraten is de volgende en laatste stop op de reis 

door Zuid-Limburg. Het dorp ligt aan de rand van 

het Plateau van Margraten, maar is vooral bekend 

door de Amerikaanse militaire begraafplaats. Op 

de indrukwekkende dodenakker rusten onder 

8301 grafstenen soldaten uit de Verenigde Staten, 

het Verenigd Koninkrijk, Canada en Mexico. 

De soldaten sneuvelden tijdens de gevechten in 

september 1944 toen het Amerikaanse leger optrok 

naar het Ruhrgebied. Grote landkaarten in het 

kleine museum tonen het verloop van de strijd 

vanaf D-Day tot het einde van de oorlog.

Vanaf Margraten rijdt u in twintig minuten naar het 

Vrijthof, de ‘huiskamer’ van Maastricht. Genietend 

van een drankje op het plein kun je alleen maar 

beamen dat Zuid-Limburg een stukje buitenland in 

eigen land is. <

Bartho Hendriksen is toeristisch journalist en schreef 

diverse Capitool Reisgidsen waaronder de Capitool 

Reisgids Maastricht & Zuid-Limburg.
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Vikingen werden ze vroeger genoemd, Noorse rauwe bonken 

van kerels, gevormd door de vaak onbarmhartige en dan weer 

liefelijke natuur waarin ze woonden. Ze leefden van het land en 

van de zee, die van alle kanten beukte op hun twintigduizend 

kilometer lange kustlijn. Land en zee vullen al eeuwenlang de 

eettafels van de Noren. Zij zijn één met hun prachtige ongerepte 

land, net als de Noorse keuken: eerlijk, puur en onopgesmukt.

CULINAIR

Tekst: Hans van Bergen
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DE NOOR EN  
ZIJN KEUKEN
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GEWORTELD IN DE NATUUR
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Veel specialiteiten door geïsoleerde ligging

Boven: vissen in de win-

ter in Nusfjord, Lofoten 

(foto: media-army.de), 

stokvis op de Lofoten 

(foto: Frithjof Fure). 

Onder: foto: Terje Rakke.

Rechts: vismarkt in 

Bergen (foto: CH - visit-

norway.com), Lofoten 

(foto: Frithjof Fure), 

camper (foto: Terje 

Borud), potje koken in 

Rondane Dovre (foto: 

CH - visitnorway.com)

Tørrfisk op het droogrek

tørrfisk

tørrfisk

Eten is de spil van samenzijn

Gladmat Festival
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Schreeuwen en joelen met koks

Elke week volksverhuizing

Geen leven zonder natuur

Husmannskost
husmannskost

Husmannskost 

(kjøttkaker)

(fiskekaker)

lapskaus husmannskost Rømmegrøt 

risgrøt
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De nieuwe Mastervolt Mass Combi Ultra

Hoogbegaafd!

Meer comfort. Extreem krachtig. De markt vraagt om steeds intelligentere 
energiesystemen. Mastervolt ontwikkelde voor die vraag de Mass Combi 
Ultra 24/3500-100. Een uiterst compacte en ultra geavanceerde omvormer/ 
ladercombinatie, die ook nog eens hoogbegaafd is. Dankzij de nieuwste 
hoogfrequente V6 omvormtechnologie en krachtige DSP-besturing krijgt u 
extreem piekvermogen beschikbaar zonder spanningsdips. U kunt razendsnel 
de hoofdaccu en de serviceaccu’s laden, dankzij een slimme tweede lader 

voor parallelgebruik en 3-fase toepassingen. De nieuwe norm is gezet. 
Mass Combi Ultra, nu is niets meer onmogelijk...

Kijk op www.mastervolt.nl/combis voor alle 
productspecificaties

Kathrein is onbegrensd, 
TV ontvangst waar u wenst.
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te halen, meen ik in hun ogen zelfs iets van een 

intens medelijden te zien met deze kennelijk niet 

meer te redden stadse Nederlander. Hun antwoord 

is simpel en direct: ‘Waarom zouden we? Alles is 

daar te vinden, vis en vlees en ons brood bakken 

we zelf in de houtoven.’

Nomade in eigen land
Deze natuurgeest, die huist in elke Noor, heeft ook 

voor de camper- en kampeerliefhebber een groot 

voordeel. Noorwegen kent het allemannsretten, 

het in de wet vastgelegde ‘recht op vrije toegang‘. 

Dit houdt in dat u uw camper overal in de 

(niet omheinde) natuur mag parkeren om te 

overnachten. De enige voorwaarde is dat u op 

meer dan 150 meter afstand blijft van hutten en 

huizen. Na twee nachten op de zelfde plaats heeft 

u toestemming nodig van de grondeigenaar of 

beheerder. Op parkeerplaatsen naast autowegen 

is het verboden te overnachten. Is overnachten 

in de vrije natuur iets te avontuurlijk voor u, dan 

zijn er nog genoeg andere mogelijkheden. Omdat 

haast elke Noor een nomade is in eigen land, 

beschikt Noorwegen over veel goede en uitstekend 

gefaciliteerde campings, uiteraard gelegen op de 

prachtigste plekken in de natuur. Het land telt 

daarnaast enkele honderden camperplaatsen.

Aquavit, levenswater voor de Noor
Iets waar je als reiziger in Noorwegen niet 

omheen kunt als het om eten en drinken gaat, is 

aquavit (levenswater). Het is de nationale drank 

van Noorwegen en wordt gemaakt van, hoe kan 

het ook anders, ingrediënten die direct in de 

natuur voorhanden zijn. Akkergewassen zoals 

aardappelen worden gedestilleerd. De drank 

wordt vervolgens op smaak gebracht met kruiden 

als dille, karwijzaad, anijs, venkel en koriander. 

Tijdens uw reis kunt u van deze nationale drank 

allerlei plaatselijke varianten aantreffen. Net als 

wijn heeft aquavit ook een eigen beschermde 

aanduiding: Norsk akevitt. De drank is zo 

vergroeid met de Noorse eet- en drinkcultuur dat 

aquavit aan het begin van twintigste eeuw enige 

tijd verboden is geweest wegens overmatige 

dronkenschappen. De drank mocht alleen nog op 

doktersrecept verkocht worden, als medicijn tegen 

maagklachten. Kennelijk ontstond er op datzelfde 

moment een opmerkelijke ‘epidemie’ van 

maagklachten, want alleen al in 1923 werden er 

1,8 miljoen recepten voor aquavit  uitgeschreven.

Een camperreis door Noorwegen staat garant voor 

verwondering en avontuur. Wat eten en drinken 

betreft staat u in elk dorp en elke stad wel een 

verrassing te wachten. Natuurlijk is het handig om 

een reisgids en een kaart bij u te hebben. Maar 

voor gastronomische genoegens kunt u gerust 

vertrouwen op de locals. Noren zijn trots op hun 

keuken en staan te popelen om als gids voor u 

klaar te staan bij uw culinaire reis. <

Gladmat festival (foto: Bjørn Hagen Aakre), 

 vistransport in Ålesund (foto: Terje Rakke), zalm en 

witvis (foto: CH - visitnorway.com), bosvruchten 

op de markt in Stavanger (foto: Marte Kopperud), 

op zalm vissen in de Beiarelva (foto: Rune Nilsen)

april

Culinaire kalender
Skreiseizoen  poolkabeljauw van de Lofoten: een delicatesse op  

 restaurantmenu’s tussen januari en maart

Kersenfestival  overvloed aan zoete kersen in Hardanger, juni

Gladmat Festival  grootste culinaire festival van Noorwegen, Stavanger, juli

Trøndersk Food Festival  Trondheim, juli

Ålesund Food Festival  eind augustus

Mandal Seafood Festival  augustus

Lofoten Internationaal Stokvisfestival  Henningsvær, september

Polar Spectacle  king crab festival, Varanger, oktober

Fårikåldag  traditionele dag waarop de Noorse lam- en koolstoofpot in  

 het hele land wordt gegeten, laatste donderdag in september

Matstreif Festival  culinair festival in Oslo, september

Rakfisk Festival  goede mogelijkheid om eens rakfisk,  

 gezouten zalm of forel, te proberen, Valdres, november

Julebord  Noorse restaurants serveren traditionele  

 kerstgerechten, vanaf eind november 
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GOLFEN LANGS 
MOEZEL EN RIJN

Tekst en foto’s: Leen van der Meer

ZWERVEN DOOR HET ZUIDWESTEN VAN DUITSLAND
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REISVERHAAL
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Autobahn und Tankstellen

Vouchers

LeisureBREAKS − Guide for Free Golf

budgetgolf.nl

Über die Grenze

Borghees

Heuvel op, heuvel af

 
Foto vorige bladzijden: 

Heidelberg
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Eifelbad

staat Golfclub Bad Münstereifel-Stockert

gestattet

Moezel, wat meander je toch prachtig!

Denkmal

Stroomopwaarts

Cochem

Een plaquette in 

Koblenz memoreert de 

oorlogsslachtoffers én de 

snelle wederopbouw. 

Onder: raderboot ‘Goethe’, 

uit 1913, vaart nog 

regelmatig op de Rijn
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Salinental
Golfclub Nahetal

Salinen

Freiluftinhalatorium

Golfclub Nahetal

Altstadt

Golfclub

Verleidelijk gezang

Loreley 

Burg Pfalzgrafenstein in 

de Rijn, de Salinen in Bad 

Kreuznach, parkeren bij de 

Loreley en de Todtnauer 

Wasserfall
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Roze stad vol romantiek

Alte Brücke

Altstadt

Schloss 

perché no?

Wir 

sehen uns wieder!

Even Franse lucht opsnuiven

Golfclub 

Soufflenheim

Stops met uitzicht

Todtnauer Wasserfall

Golfanlage 

Schopfheim

eine 

tolle Geschichte!  <

De Rijnbocht gezien vanaf 

de Loreley.

Onder: een zogenaamde 

waterhindernis vormt een 

uitdaging voor de golfer
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France Passion 2014

France Passion, 464 blz., € 29,–, 
bestellen: camperreiswinkel.nl

Annejet van der Zijl
Gerard HEINEKEN
De man, de stad en het bier

Gerard Heineken – de man, de stad en het bier

Querido, 224 blz., € 19,95

Bartho Hendriksen
Capitool – Onverwacht Nederland
Meer dan 500 verrassende plekken

Uitgeverij Unieboek, 240 blz., € 15,–

Reisemobil Bordatlas
E-book voor iPhone en iPad

Dolde Medien Verlag, eBook 131 MB, € 16,99
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TopB
oeken / TopSites / TopA

pps

Fiets & The City
Het mooiste van de stad ontdek je op de fi ets

Kosmos Uitgevers, 64 blz., € 7,99

Fiat Ducato 
Camper 
Mobiele app voor 
ondersteuning

Auke van Stralen
Tankstelle

Nieuw Amsterdam, 288 blz., € 18,95

Fiat Group, 20,6 MB, gratis

Op reis wordt meer gelezen
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Houdt u van Frankrijk, van wijn, olijven, fruit en een kleurrijke markt? Dan is camperplaats 
Domaine Rocheville een mooie stek. Genieten van een prachtig uitzicht over de wijngaard. 
Op de donderdagmarkt in Nyons scoort u beslist iets lekkers voor het diner. Het ‘domein’ 
is niet te missen op de D538 van Montélimar naar Nyons. Grote borden geven aan waar 
u de weg afkunt.

Aire de Camping-car  
Domaine de Rocheville

LEUK

Slapen en 
proeven bij 
de wijnboer

FRANKRIJK 
NYONS (DRÔME)  
DOMAINE ROCHEVILLE

Productie: Marga Feenstra
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CAMPERPLAATSEN

Met de pont 
naar Centraal

Net achter de 
Costa Blanca

Op 1 juli 2012 is de droom van Raoul 
van Oosterwijck werkelijkheid geworden. 
Tijdens zijn camperreizen zag hij dat 
veel grote steden een grote camperplaats 
hebben. Dankzij zijn inspanningen heeft 
nu ook Amsterdam een camperplaats, in 
Noord, tien minuten fietsen van de pont.

Casa EuroPeCa ligt tussen de mooie bergen 
en dalen van het Vinalopógebergte in 
Zuidoost-Spanje. In dit rustige achterland 
van Alicante heerst het heerlijk milde 
subtropische klimaat met warme zomers 
en zachte winters. De camperplaats is 
ingericht op een apart gedeelte van het 
kleinschalige vakantieverblijf.

Amsterdam City Camp

LEUK

Camperpark EuroPeCa

LEUK

NEDERLAND
AMSTERDAM (NOORD-HOLLAND), AMSTERDAM CITY CAMP 

SPANJE 
LA ROMANA (ALICANTE), CAMPERPARK CASAEUROPECA 
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In samenwerking met de importeurs hebben wij speciale merkverzekeringen ontwikkeld voor
kampeerauto’s van de volgende merken:

 Waarom Aveco?

De specialist en marktleider in 

kampeerautoverzekeringen

Unieke nieuwwaarderegelingen

Vervangende kampeerauto

Eigen wereldwijde Alarm Centrale

Aantrekkelijke premie

Uitstekende voorwaarden

Advies op maat

De zekerheid van Aveco Verzekeringen
Door jarenlange ervaring en kennis van de kampeerautomarkt, 

kunnen wij de beste polisvoorwaarden combineren met een zeer 

aantrekkelijke premie.

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

bepaalt welke verzekeringen u wilt meenemen in het Kampeerauto 

ZekerheidsPakket. De kracht van het Kampeerauto ZekerheidsPakket 

is de uitgekiende combinatie van verzekeringen afgestemd op de 

kampeerauto en haar gebruikers. En bij onverhoopte schade hoeft u 

slechts één vertrouwd adres in te schakelen: Aveco regelt dan gewoon 

alles voor u. Juist op het moment dat u dat nodig heeft.

De specialist in kampeerautoverzekeringen!

Aveco Verzekeringen
Stelling 5  Hardenberg
Postbus 444  7770 AK  Hardenberg

 T (0523) 28 27 29
  info@avecoverzekeringen.nl
  avecoverzekeringen.nl

avecoverzekeringen.nl
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Dethleffs Esprit RT 6844

Keuken en eten

Sanitair en verwarming

Cabine

In het brede assortiment Dethleffs-campers neemt de Esprit al jaren een 
voorname plaats in. Hier gaat het om een half-integraal. De camper is 
gebouwd op basis van een Renault Master; die is uitgerust met een 2,5 
liter dieselmotor die 120 pk levert. Deze Esprit heeft een indeling met 
een vast bed, een tweepersoons bed waarvan een hoek is afgeschuind. 
De buitenkant van deze zeer goed onderhouden Dethleffs is uitgevoerd 
in wit met zilvergrijs en blauwe accenten. Gedurende vier jaar is er 
zo’n negenduizend kilometer per jaar mee gereden.

Specificaties
merk Dethleffs
type RT 6844 Esprit
soort half-integraal
bouwjaar 2009
auto merk Renault
auto type Master 2.5 dCi
vermogen 120 pk
transmissie handgeschakeld
kenteken 22-KBP-7
datum deel I 14-01-2010
kilometers 37.200 km
zitplaatsen 4
slaapplaatsen 3
gewicht leeg 2965 kg
maximaal gewicht 3500 kg
lengte 6,95 m
breedte 2,30 m
hoogte 2,65 m
stahoogte 1,95 m
verkoopprijs € 48.900,–

De rubriek TopOccasions geeft voorbeelden van betrouwbare tweedehands campers in het midden- en hogere segment, 
maximaal vijf jaar gebruikt en in uitstekende staat.

Overig
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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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TOPOCCASION

Knaus S-Liner 700 LEG

Keuken en eten
Het Corian keukenblok is een voor-

beeld van de luxe materialen die zijn 

gebruikt, net als de ledverlichting 

die rondom is aangebracht. Met de 

draaibare voorstoelen en de hoekbank 

kunnen vier tot vijf mensen aan de 

uitklapbare tafel eten. De Dometic 

koelkast heeft een inhoud van 105 

liter. 

Sanitair en verwarming
De wellness-douche onderstreept de 

luxueuze uitvoering. De airco voor 

de woonruimte is weggewerkt in de 

dubbele bodem. De verswatertank kan 

140 liter bevatten en de afvalwatertank 

100 liter. Die tanks liggen beschermd, 

in de dubbele bodem.

Slapen
Achterin zijn twee royale bedden 

geplaatst van 199 bij 86 cm. Boven de 

De S-Liner van Knaus, ook wel Sun Liner genoemd, is een grote, luxe 
integraalcamper met een karakteristiek, dynamisch front. 700 in de 
type-aanduiding slaat op de lengte en LEG geeft onder meer aan: enkele 
bedden en een garage. Deze nette liner van Knaus is een topmodel met 
een stijlvol interieur, gebouwd op een ‘heavy chassis’ en voorzien van 
een sterke Fiat Multijet motor.

Specificaties
merk Knaus
type Sun Liner 700 LEG
soort integraal
bouwjaar 2008
auto merk Fiat 
auto type Ducato Maxi 3.0 diesel
vermogen 157 pk
transmissie handgeschakeld
kenteken 55-HXT-5
datum deel I 25-01-2008
kilometers 49.000 km
zitplaatsen 4
slaapplaatsen 4
gewicht leeg 3440 kg
maximaal gewicht 4000 kg
lengte 7,28 m
breedte 2,30 m
hoogte 2,93 m
stahoogte 2,02 m
verkoopprijs € 60.000,–

De rubriek TopOccasions geeft voorbeelden van betrouwbare tweedehands campers in het midden- en hogere segment, 
maximaal vijf jaar gebruikt en in uitstekende staat.

voorstoelen bevindt zich een twee-

persoons hefbed.

Cabine
De cabine met twee draaibare stoe-

len is voorzien van airco (op de mo-

tor). Tot de uitrusting behoren onder 

meer een boordcomputer, navigatie, 

achteruitrijcamera en cruise control.

Overig
De buitenkleur is metallic champag-

ne, de bijpassende velgen zijn van 

licht metaal. In de garage, die aan 

beide zijkanten een deur heeft, kun-

nen fietsen worden geplaatst. Verdere 

accessoires zijn alarm, zonnepaneel, 

flatscreen tv, automatische satelliet-

schotel en een luifel met safariroom.

Deze camper is te koop bij Mobile-

drôme & Partners in Oud-Gastel bij 

Roosendaal. <
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Niesmann+Bischoff Arto 74 EK

Keuken en eten

Sanitair en verwarming

Slapen

De voornaam ogende campers van het Duitse Niesmann+Bischoff 
staan hoog aangeschreven. N+B-campers – naast de Arto ook de Flair – 
worden geroemd om de grote keuze in materialen voor de aankleding 
van het interieur en het design. Deze zeer jonge Arto, nieuwprijs circa 
€ 139.000,-, is luxueus uitgevoerd met het Comfort pakket en het 
Multimedia pakket. De indeling is met twee enkele bedden.

Specificaties
merk Niesmann+Bischoff
type Arto 74 EK
soort integraal
bouwjaar 2013
auto merk Fiat Ducato
auto type  40H 3.0 Mj 4 cil. diesel
vermogen 157 pk
transmissie handgeschakeld
kenteken 8-KGN-88
datum deel I 11-04-2013
kilometers 29.155 km
zitplaatsen 4
slaapplaatsen 4
gewicht leeg 3450 kg
maximaal gewicht 4250 kg
lengte 7,49 m
breedte 2,30 m
hoogte 2,95 m
stahoogte 1,98 m
verkoopprijs € 119.000,–

De rubriek TopOccasions geeft voorbeelden van betrouwbare tweedehands campers in het midden- en hogere segment, 
maximaal vijf jaar gebruikt en in uitstekende staat.

Cabine

Overig
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www.geldersecaravancentrale.nl

De Burstner Nexxo Limited Edition ‘Fifty Five’ is speciaal 

ontwikkeld vanwege 55 jaar Burstner. Van de jubileum 

modellen zijn twee uitvoeringen gepresenteerd. Beide 

campers zijn rijk uitgevoerd met het nieuwe speciaal 

ontworpen interieur More Pine. Ook hebben de ‘55’  

modellen een eigen exterieurkleur en zijn ze voorzien  

van vele extra accessoires. Wilt u meer weten over deze 

bijzondere campers kom dan snel naar onze ruime showroom in Barneveld 

waar u beide modellen kunt bekijken. 

Uit altijd thuis...

E X C L U S I E F  D E A L E R
V A N  B Ü R S T N E R  C A M P E R S

www.buerstner.nl

LOUNGE – WAAR U WILT

 € 74.090,–*
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nr 7  april 2014  € 7,95 

impressie uit Stuttgart  primeur: Hymer ML-T 

 Laika Kreos  culinair verkend: Noorwegen  

de waterdichtheidsgarantie van LMC  de mensen 

achter Facile-en-Route  drie TopOccasions  

golfen in Duitsland  reisinspiratie: Zuid-Limburg, 

Alaska  ervaren camperaars aan het woord: graag 

naar Marokko maar ook thuis zijn  camperplaatsen

magazine

* Prijsvoordeel met vooraf vastgelegd optiepakket. Geldig voor alle

nieuwe bestellingen uit de » Flair Selectie « modeljaar 2014,

vanaf 11.01.2014 zolang de voorraad strekt (aantal beperkt).

Vraag naar de voorwaarden in onze showroom.

N I E S M A N N + B I S C H O F F
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20
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