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Uw voordeel van onze samenwerking met meer
dan 40 camperbedrijven:

 Geen standaard eigen risico van € 150,- 

 Fabrieksgarantie blijft van kracht bij schadeherstel door merkdealer

 Zorgeloze financiële  afwikkeling

 Snelle schadeafhandeling

 Professionele reparatie

 Aantrekkelijke premie

Aveco Camper Schade Service
Verzekerd van goed schadeherstel!

De specialist in 
camperverzekeringen!

 T (0523) 28 27 29
 E info@avecoverzekeringen.nl
 I www.avecoverzekeringen.nl/schadeservice
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          WELKOM BIJ KNAUS:

VOORDEELPAKKETTEN OP ALLE MODELLEN! 

Profi teer nu van deze aanbieding bij de erkende Knaus dealer of bezoek 
ons op de Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht!
www.knaus.de/nl/campers/welkompakketten

* Alle genoemde prijzen inclusief 21% BTW en BPM, exclusief afl everingskosten

Prijswijzigingen, technische aanpassingen, druk- en zetfouten voorbehouden

PRIJSVOORBEELD 
WELKOMPAKKET VAN TI 600 MEG: 

 Antenne DAB/DAB+ 163,00

 Radio All-in-One Navigatiesysteem met DAB+    1.234,00

   Achteruitrijcamera 594,00

   FlatscreenTV – 19“ 422,00

   TV-zwenkarm aan wand toiletruimte 256,00

   Satellietschotel Oyster Digitaal Vision 85 cm 3.236,00

   Zonnescherm Thule 355cm x 250 cm  908,00

 Fietsdrager voor 3 fi etsen (achter) tot 60 kg belastbaar  340,00

  Garagedeur (extra) bestuurderszijde met verlichting  338,00

   Openslaand dakraam in de cabine 666,00

   Aluminium velgen 16“  770,00

   Cabine in fergrau metallic kleur  603,00

 TOTAALPRIJS LOSSE ACCESSOIRES € 9.530,00
 WELKOM PAKKETPRIJS NU * € 5.490,00

 UW VOORDEEL  €  4.040,00

VOORDEEL

WELKOM-
PAKKETTEN

4.040,- €* 
TOT MEER DAN 

**
*

VAN TI 600 MEG
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coverfoto: een Niesmann+Bischoff Arto bij Pfronten 

in de Allgäu – © Panama Producties

ULTIEME MOBILITEIT
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Porto en het het dal van de 
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Winterparadijs Pustertal

Met een luxueuze integraalcamper naar een comfortabele wintercamping in de 

Sextener Dolomiten.

EN VERDER:

De groene hoek van West-Vlaanderen

Honderd jaar geleden speelde de ‘Groote Oorlog’ zich af, onder 

meer in de Westhoek. Van de dagelijkse ‘Last Post’ in Ieper tot de 

trappist in Westvleteren.
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Onze nieuwe Flair is klaar. Met zijn nieuwe sportieve design en 

eigentijdse automotive-vormgeving, introduceren wij een camper 

zoals een camper er anno nu uit kan zien. Na de Arto zetten wij van 

Niesmann+Bischoff nu óók met de Flair de nieuwe standaard – 

voor een nóg mooiere vakantie.

NIESMANN-BISCHOFF.COM

VANVENROOYMOTORHOMES.NL

DE NIEUWE FLAIR.

KOM HEM BEWONDEREN 

TIJDENS

KAMPEER & CARAVAN 

JAARBEURS 2014

VAN 08/10/14 T/M 12/10/14

HAL 7, STANDNR. B130 

Clou inside

TOP008_AdvertentiesCS5.indd   6 19-09-14   09:46



oktober

MINDER, LICHTER, VEILIGER, GEAVANCEERDER

CARAVAN SALON 
DÜSSELDORF 2014

Tekst: Harry Schuring

Foto’s: Messe 

 Düsseldorf, Harry 

Schuring,  Dethleffs, 

Carthago

2  
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bijvoorbeeld door middel van een app op een 

smartphone of een tablet.

Overzichtelijker aanbod
Voor de Duitse camperindustrie is de 

situatie minder positief dan voor de Duitse 

camperdealers; vanouds gaat ongeveer de helft 

van de productie naar het buitenland en daar 

is de vraag wat geslonken. Opvallend bij de 

presentaties van de fabrikanten was dat veel 

leveringsprogramma’s wat zijn ingedikt. Ook 

wel begrijpelijk. Weinig gevraagde indelingen 

verdwenen en soms werden ook modelseries in 

elkaar geschoven, zoals bij Dethleffs waar nu nog 

twee series het topsegment bevolken in plaats 

van drie in de afgelopen jaren. Maar ook Franse 

merken als Pilote doen een stapje terug; het aan 

Rapido verbonden Itineo haalde de halfintegralen 

uit het programma en Carthago schrapt enkele 

typen bij de chic c-line. Bij veel merken is de tijd 

van de talloze varianten en inrichtingskeuzen per 

model voorlopig voorbij.

Maar natuurlijk ook nieuwe modellen
Tromgeroffel in de hal met louter buscampers: 

Westfalia en Mercedes presenteren een prachtige, 

nieuwe Marco Polo buscamper met de modern 

gelijnde en stoer gesmoelde V-klasse, voorheen 

Viano, als basis. Karmann kondigde aan 

voortaan alleen nog buscampers te bouwen, 

Trends
De grote lijnen die ons na de persdag van 

de Caravan Salon bijbleven zijn: nieuwe 

basisvoertuigen, een overzichtelijker aanbod, 

stabielere constructies door betere verlijmingen 

en stijvere kunststoffen, gewichtsafname door 

toepassing van nieuwe materialen, een trend 

naar lichtere interieurs – zoals bijvoorbeeld te 

zien was bij Bürstner, Pilote en Carthago. Tevens 

stelden we vast dat de eenpersoonsbedden hun 

opmars voortzetten, met name in het duurdere 

segment. Een prettig detail is dat steeds meer 

campers een bredere deur krijgen. Verder 

neemt het aantal campers dat zonder hout 

wordt gebouwd, nog steeds toe. Modernere 

materialen als GFK en XPS zijn nauwelijks 

nog vochtgevoelig. In de kinderschoenen maar 

duidelijk onderweg: centrale bediening van 

allerlei functies, apparaten en accessoires, 

Met deze Sprinter 

liet Mercedes het 

verschil zien tussen 

een normaal en een 

verlaagd chassis

Behalve afzetunits 

maakt Bimobil 

eigenzinnig 

ontworpen campers

Buiten, tussen 

de hallen, is ook 

veel te beleven

Tussen de assen van 

een Volkner Mobil 

Performance (kost nog 

geen miljoen) kan/

hoort een sportwagen

Bürstners Aviano in de sportief ogende Impulse-uitvoering
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geen opbouwcampers meer. In 2015 verschijnt 

hun nieuwe Colibri op basis van de Renault 

Trafic; bed op de zitgroep of onder het hefdak. 

Aan de andere kant van het spectrum valt de 

nieuwe Flair op. Niesmann+Bischoff gaf de grote 

broer van de Arto nu het zelfde stoere uiterlijk. 

Hymer ruimde veel plaats in om de Duo-Mobil 

te introduceren: een B Klasse SL ingericht in 

samenspraak met een alleenreizend stel. Heel 

veel zitruimte en een hefbed boven de cabine 

dat als tweepersoons is te gebruiken of als 

twee eenpersoons. Over de geheel vernieuwde 

middenklassenserie Advantage van Dethleffs 

leest u elders in dit nummer.

Naast een lichte afslanking van het programma 

presenteerde Carthago enkele nieuwe modellen. 

Na tien jaar is de chic c-line ingrijpend 

vernieuwd, mede als gevolg van het nieuwe 

basisvoertuig, de Ducato. Bij de tweede generatie 

9

c-line zijn naast cosmetische aanpassingen onder 

meer de voorruit verhoogd en de dubbele bodem 

verbeterd. Met de woorden ‘goedkoper kunnen 

we een Carthago niet maken’ werd in de c-tourer-

serie een interessant ‘instapmodel’ geïntroduceerd: 

de c-tourer sport I is een echte, goed uitgeruste 

Carthago-integraal. Met ook nog lichter gekleurde 

meubelpanelen in het interieur achten wij deze 

Carthago kansrijk.

Meer fabrikanten presenteerden nieuwe modellen, 

het Franse Rapido bijvoorbeeld start met twee 

indelingen de integraalserie Distinction; het 

Italiaanse Elnagh voegt in 2015 in de Magnum-

serie twee nieuwe integraal-typen toe.

Basisvoertuigen vernieuwd
Voorjaar 2014 werd na zeven jaar een nieuwe 

versie van de Fiat Ducato gepresenteerd. Op de 

beurs van Düsseldorf was te zien dat alle nieuwe 

of vernieuwde campermodellen op de nieuwe 

Ducato zijn gebouwd. Bij integraalcampers zie 

je dat (bijna) niet, maar waar van toepassing zit 

daar ook de nieuwe Ducato onder. Het nieuwe 

front oogt wat minder karakteristiek, harmonieuzer 

misschien dan bij de vorige Ducato. Standaard 

zijn nu veiligheidsvoorzieningen als elektronische 

stabiliteitscontrole en een hill holder. Al jaren is de 

Ducato de absolute marktleider: twee van de drie 

Europese campers worden erop gebouwd. Maar 

dat betekent geenszins dat andere busfabrikanten 

de campermarkt hebben afgeschreven. Mercedes 

had in 2013 al zijn Sprinter vernieuwd, die 

werd nog beter natuurlijk. De (Duitse) vakpers 

is zeer te spreken over de nieuwe Ford Transit. 

Renault vernieuwde zijn Trafic en rustte de meer 

gebruikte Master uit met krachtiger en zuiniger 

motoren. En voor zwaardere campers heeft Iveco 

een nieuwe versie van de Daily beschikbaar. 

Overigens zijn in dit rijtje de Sprinter en de Daily 

de enige met achterwielaandrijving.

Met name de bredere uitrustingen van de 

basisvoertuigen zorgen ervoor dat campers veiliger 

worden. Behalve ondersteuning in de vorm van 

ABS, ESP/ESC en dergelijke krijgt de bestuurder in 

de toekomst assistentie: afstandalarm (‘distance 

alert’), een dodehoekassistent en ‘lane keeping’-

systemen die waarschuwen voor het ongewild 

verlaten van de rijstrook. Zoals mag worden 

verwacht, zijn deze nieuwe generaties voertuigen 

zuiniger en schoner dan hun voorgangers. <

Moderner gestyled 

interieur voor 

Carthogo’s nieuwe 

‘instapintegraal’ 

c-tourer sport I

Gemoedelijkheid 

kenmerkt de Chalet 

Style-integraal 

van Eura Mobil

Nieuwe Knaus 

Sun TI

Clou Line-design voor de Flair 2015

De vernieuwde 

Globetrotter XLi is 

nu het vlaggeschip 

van Dethleffs’ 

camperprogramma

Veel aandacht voor de ‘good looks’ 

van de nieuwe Marco Polo

Veel interieurvarianten 

in La Strada’s 

buscampers
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Bürstner Nederland B.V. info@buerstner.com www.buerstner.com

GROOTSE WAGEN

“Grenzenlos wohlfühlen”! Dat is niet alleen onze belofte, dat is ook gelijktijdig de eis van 
onze rewohlutie: Met ontelbare verbeteringen en doorontwikkelingen. Met grote en kleine
veranderingen tot in het detail. Alles onder de ster van het “grenzenlos Wohlfühlen”. 
Ervaar meer over de volslagen nieuw bedachte pretenties. Bij uw Bürstner dealer of op 
www.buerstner.com.

De nieuwe Nexxo – voor alle, die grote plannen hebben.
8 t/m 12 oktober 2014 
Bezoek ons in Utrecht 
in hal 7 – stand 09.

De nieuwe Nexxo

Vanaf 62.330,– EUR*
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25-26 oktober 2014
Outlet-weekend 2014, Leeuwarden
Tijdens het Outlet-weekend worden naar verwachting zo’n 

honderd gebruikte campers en caravans geshowd in een 

van de hallen. Een tweede hal bevat tweedehands boten. 

Particulieren kunnen hier een plaats huren om hun camper 

(boot, caravan) te koop aan te bieden.

zaterdag 10-18, zondag 10-17 uur, entree € 4, parkeren gratis

WTC-Expo, Heliconweg 52, Leeuwarden

14-18 januari 2015
Vakantiebeurs, Utrecht
Vanouds is de Vakantiebeurs een leuke, gezellige en 

informatieve beurs met een aanbod van reizen naar en 

informatie over bestemmingen over de hele wereld, enige 

honderden stands. Verwacht wordt dat een deel van een van 

de hallen wordt ingeruimd voor ‘kampeerbeleving’. Als u op 

www.vakantiebeurs.nl de deelnemerslijst bekijkt, ziet u wat 

u in de kampeerhal kunt verwachten.

10-18 uur, op vrijdag tot 20 uur; entree € 12; parkeren € 3 per uur, 

maximaal € 12 per dag

Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, Utrecht

8-12 oktober 2014
Kampeer & Caravan Jaarbeurs, Utrecht
Na een jaartje te hebben overgeslagen kreeg de organisatie 

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

resulteerde in een speciaal ‘buscamperplein’. Met sommige 

modellen kan buiten een proefrit worden gemaakt. Er zijn 

Benica, Hebo, Van Venrooy, Hazenberg en Volkswagen 

regelmatig over de charme en de voordelen van een camper. 

goede cappuccino moet geen probleem zijn. Bij de beurs 

kunt u gebruikmaken van speciale camperplaatsen voor  

€ 15 per nacht, geen elektriciteit.

10-17 uur, entree € 10 (voorverkoop, aan de kassa € 12,50), inclusief 

koffie+gebak en garderobe € 14; treinreizigers kijken op  

www.spoordeelwinkel.nl; parkeren € 3 per uur, maximaal € 12

Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, Utrecht

Gratis kaartje?
TopCamper magazine mag 

een aantal toegangskaarten 

voor de Kampeer & Caravan 

Jaarbeurs weggeven aan 

lezers. Wilt u daarvoor in 

aanmerking komen, stuur dan een mail aan  

redactie@top-camper.eu. De digitale kortingscode 

wordt dan gemaild, zolang voorradig.

11-19 oktober 2014
Mobicar ‘14, Brussel

& Motorhomes duurt ruim een week. Fabrikanten en 

importeurs van campers, caravans en toebehoren tonen in 

drie hallen gezamenlijk meer dan 700 soorten campers en 

caravans, waaronder de nieuwe modellen voor 2015.

11-18 uur, entree € 12

Brussels Expo, Romeinsesteenweg, Brussel 

17-25 januari 2015 
CMT Die Urlaubs-Messe, Stuttgart

er 241.000 bezoekers! Een groeiend deel van de ongeveer 

2000 exposanten komt campers en caravans showen. 

Hier worden ook nog wel eens primeurs gebracht. Op het 

beursterrein is ook een (populaire) camperplaats.

10-18 uur, entree € 13 (nog niet bevestigd)

Landesmesse Stuttgart, bij het vliegveld

22-27 januari 2015
Caravana, Leeuwarden
Na de oktoberbeurs in Utrecht is dit de grootste beurs op 

kampeergebied in Nederland. Mogelijk wordt de helft van 

de ruimte aan campers gewijd.

10-18 uur, op vrijdag tot 21 en op dinsdag tot 17 uur; entree € 13,50, 

weekend € 15,50 (online € 11,50), parkeren € 4 per dag

WTC Expo, Heliconweg 52, Leeuwarden

14TOP008_11_agenda hs.indd   11 19-09-14   09:05



REISVERHAAL

Tekst en foto’s: Leon van Velzen

14TOP008_12_Provence hs.indd   12 17-09-14   11:26



OP ZOEK NAAR 
L’ÉTÉ INDIEN

Voor de winterstop nog even wat herfstzon 

meepakken. Waar kun je dat beter doen dan in 

Zuid-Frankrijk? Op de bonnefooi in de camper 

stappen kan altijd, maar campingliefhebbers 

pas op: het aantal pleisterplaatsen langs de 

route is gedecimeerd. 

oktober

MOOI NAJAARSWEER IN ZUID-FRANKRIJK 
MAAR WEINIG CAMPINGS OPEN
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De blaadjes vallen
Le Brabois

Le Brabois
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Bagatelle

Non, non rien n’ a changé 

Bagatelle

Indian summer

Vorige bladzijden: 

camping La Magerie in 

La Roche-sur-Grane.

Links: Autichamp en 

drie keer Avignon.

Hieronder: stadsmuur 

van Avignon en de 

Pont Saint-Bénézet 

(Pont d’Avignon).

Volgende bladzijde: 

La Roche-sur-Grane, 

wandelbordjes, 

dorpsaanzicht en kerk 

met de Maagd en Maria
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MODERNE TECHNIEK IN EEN NIEUW JASJE

Dometic FreshJet 1100 / 1700 / 2200

KIES DE AIRCO DIE BIJ UW VOERTUIG PAST Compacte airco dakunits, ideaal voor 
voertuigen met een maximum lengte van 7 m

 FreshJet 1700 / 2200, ook met verwarmingsfunctie

       Zeer lage opstartstroom, FreshJet 2200 met softstart

    Alle functies kunnen worden aangestuurd  
via de afstandsbediening

      Drie vermogensvarianten voor voertuigen 
van <5 m tot 7 m lengte

Model: Chillout 
Vier regelbare 

luchtstromen

1 Model: Design 
Twee regelbare 

luchtstromen

2

www.my-caravanning.nl

Keuze uit twee luchtverdelers:

Freshjet 2200 is de 
‘recommended buy’
in het tijdschrift
Reisemobile International

NIEUW 

met twee 
luchtverdelers

naar keuze 

Ontdek waarom een LAIKA camper zo 

verschillend is en waarom hij veel meer biedt 

in termen van bouw, innovatieve ideeën, 

unieke aanpassingen, seriële apparatuur aan 

de bovenkant. En uitstekende service. 

Ontdek waarom LAIKA echt ‘a World apart’ is.

Comfortabel en luxe uitgerust op hoog kwaliteitsniveau.

Met de LAIKA series kijkt u met andere ogen naar de wereld…

Kijk voor meer informatie op www.caravan-camperlimburg.nl of www.ronhazenberg.com

Kerklaan 16  –  9665 PB Oude  Pekela

T +31 597 67 66 66  –  E info@ronhazenberg.nl

Mauritsweg 126  –  6171 AK Stein

T +31 46 433 35 74  –  E info@caravan-camperlimburg.nl
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l’été indien. 

musée Calvet

Bagatelle

Volop spektakel

La Magerie

villages perchés

Ergens zet 

iemand dat 

weemoedige 

nummer van 

Joe Dassin 

op, die de 

nazomer 

bezingt …
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DETHLEFFS ADVANTAGE

Dethleffs Advantage 
MET DE LIFETIME-PLUS BOUWWIJZE VERMINDEREN DE KILO’S! 

Exterieur en reizen

Hill-holder

Dethleffs camperprogramma omvat een grote keus aan modellen en indelingen die inspelen 
op de huidige trends. Neem de Advantagemodellen, echte blikvangers die behoren tot het 
zogenaamde middensegment. De fabrikant heeft buitenzijde en interieur totaal vernieuwd 
en opgefrist, kortom, campers die helemaal klaar zijn voor 2015. Zowel de integrale als de 
halfintegrale campers hebben zes verschillende indelingen die in beide soorten exact gelijk 
zijn. Alleen de lengte verschilt: de integraalcampers zijn enkele centimeters korter. 

Bedden en baden

Tekst: CamperCaKe

Foto’s: Dethleffs, 

 CamperCaKe
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CAMPERNIEUWS

Keuken

Zitruimte
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Waardevast
De enige technologie met 
GFK bescherming en 12 jaar garantie*

Schade door binnendringend vocht en hagel behoren 
tot het grootste gevaar voor uw vrijetijdsvoertuig. De 
gevolgen zijn vervelende reparaties en een verstoorde 
vakantievreugde. Echter juist de duurzaamheid en zorge-
loosheid zouden bij de keus van uw droom camper een 
belangrijke plaats moeten innemen.

Om deze reden hebben wij van LMC de Long Life Tech-
nologie ontwikkeld, die u vooral één ding biedt: een lang 
camperleven en een belangrijke bescherming, die u in 
een vergelijkbare vorm bij geen andere fabrikant kunt 
vinden.

*LMC verleent door de Long Life Technologie, kortweg LLT, op alle campermodellen (behalve de 
Tourer) een opbouw waterdichtheidsgarantie van 12 jaar. Dit geldt echter tot een totaal van 120.000 
km. en onder voorwaarde van een jaarlijkse inspectie, tegen onkostenvergoeding, door één van 
onze officiële LMC dealers. 

Informeer nu op: www.lmc-caravan.com en bij uw LMC dealer. 

12 jaar 
opbouw waterdicht-

heidsgarantie*

Bezoek de Kampeer en Caravan Jaarbeurs van 8-12 oktober en onze 
dealers, tijdens de oktober kampeermaand van 18-26 oktober, voor 
interessante aanbiedingen. 
(kijk voor openingsdagen op www.kampeerencaravan.nl).
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88.634 campers in 
 Nederland
KCI (Kampeer- en Caravanindustrie) en Bovag maakten bekend 

dat er op 1 juli 2014 88.634 campers in Nederland waren. 

Het camperpark groeide in de laatste twaalf maanden met 

5,7 procent. Dat het aantal eind dit jaar boven 90.000 ligt, is 

aannemelijk. De brancheorganisaties verwachten dat er in 2016 

meer dan 100.000 campers in ons land zijn. Ter vergelijking: 

begin 2009 waren er net geen 60.000 campers in Nederland, 

begin 2002 nog geen 20.000. 

Al jaren groeit het camperpark met een groter aantal dan alleen 

de nieuwe campers die bij dealers worden verkocht. Bovag 

beschikt alleen over gegevens betreffende verkoop door de 

vakhandel. 

Ook camperverhuur stijgt

Camperbroker World Wide Campers, die bemiddelt in 

camperhuur in heel veel landen, liet weten dat Nederlanders 

steeds vaker campers huren om mee in Europa te reizen. 

Scandinavische landen en Duitsland zijn dan populaire 

reisdoelen maar ook reizen naar Spanje en Portugal zitten in 

de lift. Nederlanders blijven natuurlijk ook campers huren in 

‘klassieke’ camperbestemmingen als de VS, Canada, Australië 

en Zuid-Afrika. Daarnaast is een groei te zien van camperhuur 

door buitenlanders in Nederland. Zo wordt Nederland gebruikt 

als uitvalsbasis voor een campertrip door Europa.

Camperplaatsen met  
aanuit.net
In 2014 zijn enkele camperplaatsen in Nederland voorzien van 

stroom- of waterzuilen van aanuit.net. Met behulp van een 

app voor smartphone of tablet kan een gast zich aanmelden 

op de camperplaats en kan de stroomtoevoer op een bepaalde 

plek (genummerd) worden geactiveerd. Het systeem is ook 

ontwikkeld voor jachthavens en campings; daar is aanmelding 

bij de receptie hiermee overbodig geworden. Ideaal dus 

voor camperplaatsen, die immers doorgaans onbemand zijn. 

Een handvol munten is niet meer nodig met aanuit.net. De 

stroomzuil is ‘connected’ zodat allerlei acties (aan- en afmelden, 

activeren en deactiveren) kunnen worden uitgevoerd. Na 

afloop van uw verblijf meldt u zich af; dan worden stroom en 

stageld, en eventueel water, opgeteld en de rekening krijgt u 

thuis. Betaling gaat via een automatische incasso of met een 

creditcard. Camperplaatsen met zo’n communicatieve zuil zijn 

er al in Arnhem en in Wormerveer; in Tilburg wordt er aan 

gewerkt.

aanuit.net is een dienst van Eneco’s dochterbedrijf Utiliq en 

werkt samen met Seijsener Rekreatietechniek.

Duurste Concorde ooit

Deze zomer was Concorde aan het stechelen met Morelo over 

de vraag wie zich nu de grootste mag noemen op de Duitse 

Luxusmarkt. Morelo groeit en Concorde had het wat moeilijk; 

het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn. Feit is dat de 

twee premiummerken stevig blijven concurreren. Concorde, al 

33 jaar gevestigd in het Frankische Aschbach, zet vooral in op 

zijn liners. Helaas was het nieuwe vlaggenschip, een op maat 

gebouwde Centurion 1200, niet in Düsseldorf te zien; die werd 

klaargemaakt voor de klant. Deze superliner van twaalf meter 

heeft een reusachtige slide out, zestien bewakingscamera’s, een 

autogarage achterin, een gewicht van 18 ton en een prijs van  

€ 750.000. We hebben toch nog een fotootje bemachtigd.

Een rijnaak met ...

Het nieuws is niet meer kakelvers maar deze bijzondere foto 

konden we niet weerstaan. Camperbouwer Bürstner moest 

maar liefst 48 alkoofcampers aan Zweden leveren voor de 

verhuur aldaar. De campers van het model Argos Time werden 

in de haven van Kehl, dicht bij de fabriek, in een Nederlands 

binnenvaartschip gehesen, een primeur voor de vloot rijnaken. 

Na zevenhonderd rivierkilometers bereikte de miljoenenvracht 

de haven van Rotterdam. Daar werden de campers op een 

roroschip (roll on roll off) gereden voor de zeereis naar Zweden.

TOPCAMPER VARIA
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68

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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3D-geprinte moersleutel 
gasregelaar

Construct mechanische 
diefstalbeveiliging

Het Europese bedrijf Construct is gespecialiseerd in het 

beveiligen van voertuigen tegen diefstal. Met een Construct-slot 

wordt de versnellingsbak op mechanische wijze geblokkeerd. 

‘Niet elektronisch,’ licht Pascal Lempke, Construct-

importeur voor Nederland, toe, ‘want zulke systemen kunnen 

gemakkelijker worden gekraakt’. Sommige autodieven werken 

met gevanceerde software waarmee alle beveiligingen van een 

voertuig kunnen worden omzeild en soms zelfs de auto kan 

worden gestart. Voor bestelauto’s en campers zijn allerlei sloten 

ontwikkeld, ook voor een automatiche versnellingsbak. Een 

Construct-slot wordt ingebouwd door de dealer of door het 

mobiele TechnoTeam van Construct bij u thuis.

Construct is aanwezig op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs in 

oktober en op de Caravana in januari. 

Wifi-antennes voor 
 onderweg
Deze zomer heeft de Consumentenbond vier externe wifi-

antennes of -adapters getest. Zo’n adapter kan van pas komen 

als het wifi-signaal op een camping, camperplaats of elders te 

zwak is om binnen in de camper te ontvangen. De adapter moet 

op een usb-poort van de laptop (windows) worden aangesloten; 

de antenne moet uiteraard buiten de camper worden opgesteld, 

zo strategisch mogelijk. De Engenius EUB9603H (€ 55) en de 

Alfa (€ 43) zorgden tijdens de test voor een groter bereik en 

een beter signaal. Air live (€ 55) en TP-Link (€ 27) gaven niet of 

nauwelijks beter resultaat dan de ingebouwde ontvanger in de 

laptop of notebook. Kijk voor meer informatie op de site van 

de Consumentenbond. 

Het Duitse bedrijfje DI’KE Design 

Camping is van mening dat ook 

de kampeerwereld recht heeft op 

designattributen. Ontwerper Philipp 

Baldermann heeft zich nu gestort 

op de beloftenrijke technologie van 

het 3D-printen. Het product is een 

steeksleutel waarmee de moer van de 

gasregelaar op en van de gasfles gedraaid 

kan worden. Ook een vastzittende 

moer kan met dit ‘printje’ worden 

aangepakt. Door het ‘remindertje’ uit 

de uitsparing te halen en bijvoorbeeld 

ergens op het dashboard te leggen, kan, 

volgens de ontwerper, niet worden 

vergeten dat de gasfles openstaat. 

Door het printprocédé is elke sleutel 

uniek. Het is dan ook mogelijk een 

eigen kleurcombinatie op te geven. De 

3D moersleutel kost € 19,50 exclusief 

verzendkosten en is te bestellen op 

www.design-camping.de.
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NIESMANN+BISCHOFF 

Niesmann+Bischoff trekt 
vormgeving door
STOERE LOOK NU OOK VOOR DE FLAIR

Opbouw

Na de opzienbarende restyling afgelopen jaar van de 
Arto kon grote broer Flair uiteraard niet achterblijven. 
Zo heeft het vlaggenschip van Niesmann+Bischoff, 
de Flair, nu dezelfde  aerodynamische uitstraling. 
‘Kleren maken de man’, nietwaar? Deze luxueuze 
‘grootmeester’ draait al twintig jaar mee in de 
camperwereld – tijd voor de vijfde generatie.

Slapen

Tekst: CamperCaKe

Foto’s: Niesmann+Bischoff, 

Kees Witvliet
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CAMPERNIEUWS

Baden

Koken

Zitten
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WESTERN AUSTRALIA: 
ZINSBEGOOCHELEND!

Australië is een continent met grote afstanden. Hier kun je niet alleen 

verdwalen, je kunt er voor altijd verdwijnen. Western Australia, met zijn 

rijke Aboriginal-geschiedenis, overtreft alles. Tussen Perth en Darwin strekt 

zich het laatste stuk echte outback uit; een grillige wildernis van woestijnen, 

moerassen met monsterkrokodillen, diepe ravijnen, maagdelijke stranden, 

koraalriffen en tropische vegetatie. Wie de authentieke outback-ervaring 

zoekt, moet een 4x4 camper nemen om dit verbijsterende landschap met 

eigen ogen te aanschouwen. 

Tekst: Reinout Burgers 

Foto’s: Walkabout Australia & New Zealand, Tourism Western Australia

‘DIT IS HET PUURSTE STUKJE AUSTRALIË’
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REISVERHAAL
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West en noord

Foto boven: Kakadu 

Natoional Park
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‘Laid back’ karakter

laid back 

Boven: Perth en 

daarnaast de golven bij 

Kalbarri. 

Onder: The Pinnacles 

en zandduinen tussen 

Perth en Kalbari

Witharige Aboriginals
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Bruisende golven

Zwemmen met dolfijnen

Seizoen en wegen

Boven; dolfijnen bij 

Monkey Mia; 

onder: snorkelen 

bij Ningaloo Reef, 

Coral Bay

Kleurrijk koraal
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Giralia rijdt u naar de R1 en gaat linksaf. Bijna 

130 km vanaf Giralia ligt Nanutarra Roadhouse. 

Vijf kilometer verder neemt u rechtsaf de R136. 

Het landschap wordt glooiender met hier en daar 

een kleine berg. In het mijnstadje Tom Price kunt 

u even uitrusten, het infocentrum bezoeken en 

boodschappen doen. Vanaf dit stadje is het nog 

twee uur en honder kilometer naar de campsite. 

‘In Karijini vind je het oudste gesteente ter wereld. 

Rotsen van vier miljard jaar oud, die gewoon aan 

de oppervlakte liggen. Het landschap is van een 

ongekend ruige schoonheid met overweldigende 

kloven, prachtige watervallen en sprankelende 

waterpoelen tussen de rotsen. Er leven rode 

kangoeroes, wallabies en dingo’s in het gebied. Je 

kunt er heerlijke wandelingen maken naar de vele 

geologische wonderen.’

Wildernisparadijs
Vanaf het nationaal park rijdt u naar de Great 

Northern Highway (95) en gaat linksaf noordwaarts 

richting Port Hedland. Het gebied kenmerkt 

zich door mijnbouw en enkele rivieren, maar 

vooral door de grenzeloze outback. In het 

havenstadje Port Hedland kan worden overnacht 

maar doorrijden naar Sandfire Roadhouse, 

290 km verder, is wellicht een betere optie. ‘Een 

roadhouse is een kroeg, restaurant, benzinestation 

en overnachtingsplek. Het is een beetje het 

Wilde Westen: truckers, toeristen, backpackers, 

vertegenwoordigers, ze stoppen hier allemaal. Dit 

is leuker dan overnachten in Port Hedland.’

Broome is een perfect stadje om een paar dagen 

Aboriginals
De rijke, levendige cultuur van de Aboriginals is al zeker 50.000 jaar 

oud. Er zijn vele verschillende stammen die vaak een eigen taal hebben. 

Via kunst, dans, mythes en muziek worden cultuur en geschiedenis van 

generatie op generatie overgedragen. Het hele kustgebied van West-Aus-

tralië is een belangrijk leefgebied van Aboriginals geweest, getuige de vele 

rotsschilderingen. Tijdens een bushwalk leer je op traditionele wijze speren 

te maken en vissen te vangen. Er zijn echter maar weinig Aboriginals die 

nog vasthouden aan de oorspronkelijke levensstijl. Je ziet vooral hoe ze nu 

leven in gemeenschappen.

een overvloed aan vogels, emoes, wallaroos en 

rode kangoeroes leven. Na het ronden van de kaap 

bereikt u Exmouth. Veel zuidelijker op de Minilya-

Exmouth Road gaat u linksaf Burkett Road op en 

de film Australia heeft gezien, weet nu wat hem 

te wachten staat. Een historische boerderij in de 

koloniale architectuurstijl met duizenden hectaren 

rode zandgrond en tienduizenden merinoschapen. 

Dit is een fantastische plek om te overnachten; een 

oase in de outback.’

Water, brandstof en voedsel
De reis gaat verder naar Karijini National Park, een 

van de mooiste natuurparken in Australië. ‘Bereid 

deze route goed voor’, waarschuwt Martien. 

‘Het is ruim 550 kilometer met weinig plekken 

onderweg om te stoppen. Dat betekent voldoende 

water, brandstof, voedsel en een autocheck.’ Vanaf 

Boven: Gibb River 

Road; links: Sandfire 

Roadhouse; rechts: 

Karijini National Park
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op adem te komen. Er zijn restaurants, winkels, 

een resort en mooie stranden: een oase in het rode 

stof. Vanuit Broome kun je een 4x4 rit van 220 km 

en drie uur over een zandweg ondernemen naar 

Kooljaman op Cape Leveque. Een afgelegen 

wildernisparadijs van Aboriginals, waar je ook 

kunt overnachten. Afgezien van snorkelen 

en wandelen, kun je hier met de inheemse 

bevolking de bush in, vissen en leren over de 

‘the way of the Aboriginals’. Dezelfde zandweg 

moet je terugrijden, maar de ervaring van dit 

Aboriginalparadijs is de lange trip meer dan waard. 

Ondergrondse rivieren
Ricting Derby wordt het landschap groener en 

meer bushy. Circa 180 kilometer van Broome 

gaat u rechtdoor over de Derby Highway naar 

het dorpje. ‘Dit is het startpunt van de mooiste 

4x4-route in Australië: Gibb River Road door 

The Kimberley’, weet Martien uit eigen ervaring.  

‘De weg is niet geschikt voor een normale camper 

met tweewielaandrijving, maar elke novice 4x4-

rijder kan deze route zonder problemen rijden. 

Volg de Gibb River Road naar Kununurra, maar 

lees je eerst goed in. Derby heeft een uitstekend 

informatiecentrum. Koop hier een boekje over The 

Kimberley en Gibb River Road. Daarin staat alle 

info om het gebied te ontdekken. Onderweg kun je 

namelijk kiezen uit de vele kloven, diep ingesleten 

fjorden, waterpoelen en overnachtingsplekken. 

Windjana Gorge is fantastisch, daar moet je 

overnachten; cattle farm Mount Elizabeth en 

Emma Gorge zijn ook heerlijke plekken om te 

4x4 camper
Een Australische 4x4 camper is behoorlijk pri-

mitief. Geen douche, toilet en de binnenruimte 

is klein. De ijskast is een veredelde koelbox, 

eenvoudig keukenblok met klaptafel en bank. 

Het kookgedeelte is vaak aan de buitenkant uit-

klapbaar met luifel. Het zijn stevige voertuigen 

(Toyota Hilux of Landcruiser) met iets minder 

comfort, dubbele dieseltanks, roo-rack (bullbar) 

en snorkel.

oktober

overnachten. Vergeet bij Windjana niet door te 

rijden naar Tunnel Creek, een ondergrondse rivier 

waar je door het ijskoude water loopt. Heel bizar, 

midden in de woestijn. Alle kloven zijn een soort 

oase van groen met baobabbomen en honderden 

kleurrijke vogels als papagaaien, parkieten en 

kakatoes. Trek voor dit gebied zeker vijf dagen uit’, 

adviseert de Australiëspecialist. 

Gigantische bijenkorven
Aan het einde van de Gibb River Road gaat u 

rechtsaf de Great Northern Highway op richting 

Kununurra, op de driesprong rechts houden 

(R1) om naar Purnululu National Park te gaan. 

Ga na 210 km net voor Spring Creek linksaf 

en rij vervolgens ruim twee uur over een ruige 

zandweg naar het park. Eventueel kun je eerst 

in Kununurra boodschappen doen. Purnululu 

is een verbazingwekkend doolhof van oranje-

zwart-gestreepte geologische rotsformatie en ook 

zijn er talloze rotstekeningen, begraafplaatsen 

en andere sporen van de Jaru en Gidja stammen 

te zien. Het park staat op de Werelderfgoedlijst 

vanwege zijn eigenaardige natuurfenomenen en 

uitzonderlijke schoonheid. Martien: ‘Het lijken 

allemaal gigantische bijenkorven van gelaagd 

vloog er per toeval overheen. Zo groot is Australië. 

Men had er wel van gehoord en de Aboriginals 

kenden het natuurlijk. Geen westerling had het 

echter eerder gezien.’ En ondanks de weergaloze 

schoonheid bezoeken slechts weinig toeristen dit 

onherbergzame gebied, weet hij. 

Boven: The Kimberley; 

daaronder: Windjana 

Gorge op Gibb River 

Road; 

onder: een thorny 

devil en roze kakatoes 

ofwel galah
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8 – 12 oktober 2014
bezoek ons 

in hal 7
Beleef de extra klasse.

De nieuwe ADVANTAGE.
www.dethleffs.nl

C O M F O R T

V E I L I G H E I D 

L E V E N S D U U R 

I D E E Ë N
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Moerassen en krokodillen

Duizenden kangoeroes

Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6 
Dag 7 
Dag 8 
Dag 9 
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17
Dag 18–21
Dag 22
Dag 23
Dag 24
Dag 26
Dag 27-28
Dag 29
Dag 30
Dag 31

Dagprogramma

Met dank aan Martien Kooyman, Walkabout  

Australia & New Zealand

Boven: Kakadu 

National Park, een 

zoutwaterkrokodil 

en een rotstekening 

van Aboriginals
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TOPMODEL UIT DE COLLECTIE

Eura Mobil Integra i850 QB

Exterieur/reizen

Wonen

Tekst: CamperCaKe

Foto’s: Eura Mobil
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CAMPERNIEUWS

Keuken 

Badkamer

Koninklijke slaapkamer

14TOP008_34_portret eura mobil.indd   35 17-09-14   11:36



MYSTERIEUS 
 ORKNEY 

REISVERHAAL

‘HET EGYPTE VAN HET NOORDEN’
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Ten noordoosten van het Schotse vasteland ligt Orkney, een vruchtbare, 

groene archipel van zo’n zeventig eilanden en eilandjes. Wie de eilanden 

bezoekt wordt getroffen door de rust, groene heuvels, krijsende vogels 

op de kliffen, verlaten baaien met brede zandstranden en typisch 

Schots weer. Vroegere eilandbewoners richtten vijfduizend jaar geleden 

monumentale bouwwerken op in de vorm van imposante steencirkels, 

mysterieuze heiligdommen en afgelegen grafheuvels en lieten complete 

nederzettingen achter. 

Tekst en foto’s:  

Bartho Hendriksen

oktober

Gills Bay ligt verscholen in een baai aan de 

Schotse noordkust niet ver van John o’Groats, het 

uiterste noordoostelijke puntje van het Schotse 

vasteland. Vanuit de haven vertrekt de veerboot 

naar St-Margaret’s Hope op het zuidelijke eiland 

South Ronaldsay. De inscheping verloopt snel 

en efficiënt en als laatste mogen de campers aan 

boord. Als de catamaran de baai van St-Margaret’s 

Hope indraait ligt een zacht glooiend en vooral 

groen eiland voor de boeg. Orkney lijkt met een 

deken van groene, bruine of gele lappen bedekt 

te zijn. Daartussen strekken zich kleine en grotere 

meren uit en hebben baaien zich als motten 

voorzichtig of diep in de deken ingevreten.

De hoofdwegen op Orkney zijn met een camper 

goed berijdbaar. De kleinere wegen zijn veelal 

single track, smalle eenbaanswegen met voldoende 

passeermogelijkheden om tegen- en achterliggers 

te laten passeren.

Orca-alert
Na aankomst is een bezoek aan Hoxa Head, 

een langgerekte kaap, de moeite van een 

kleine omweg waard. Vanaf de parkeerplaats 

bij de gastvrije tearoom, een van de beste op 

het eiland, loopt een wandelpad naar de punt 

van de kaap waar je een schitterend uitzicht 

hebt op het Schotse vasteland, Scapa Flow en 

de eilanden Flotta en Hoy. De kustbatterijen 

verdedigden de Britse vloot die in de Eerste en 

Tweede Wereldoorlog hier zijn thuishaven had. 

In de tearoom gaat als je geluk hebt het ‘orca-

alert’ af, waarna bezoekers en personeel zich met 

verrekijkers en fototoestellen naar buiten spoeden 

om de walvissen die in de baai zwemmen te 

bewonderen en vast te leggen. 

Vanuit St-Margaret’s Hope is het een half uurtje 

rijden naar de hoofdstad Kirkwall. Vier dammen 

verbinden de zuidelijke eilanden met elkaar. De 

barriers werden in de Tweede Wereldoorlog door 

Italiaanse krijgsgevangenen aangelegd om de 

Britse vloot in Scapa Flow te beschermen tegen 

heimelijke aanvallen van Duitse onderzeeërs. 

De Italianen bouwden in hun vrije tijd uit twee 

golfplaten loodsen, beton en prikkeldraad een 

De warmrode St-Magnuskathedraal beheerst 

het stadsbeeld van Kirkwall. Ook van binnen is 

rood, waarover een zachte gele gloed ligt, de 

overheersende kleur. Een smalle winkelstraat 

Foto’s: St-Margaret’s 

Hope en walvissen in 

de baai bij dat dorpje
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Kathrein is onbegrensd, 
TV ontvangst waar u wenst.

PÖSSL
INBOUW 

SINDS 1989
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Boven: Kirkwall, 

hoofdstraat en 

doedelzakspeler voor 

kathedraal; Ring of 

Brodgar; 

rechts: Skara Brae

Hart van neolithisch Orkney

Stromness
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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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Scrabster, een paar keer per dag. Lopend door 

de smalle hoofstraat kun je je voorstellen dat 

Stromness ooit een drukke havenstad was waar 

vrachtschepen en walvisjagers aanlegden om 

de laatste voorraden aan boord te nemen voor 

de lange overtocht naar Amerika of Groenland. 

Loop vooral eens binnen bij het Pier Arts Centre, 

een opvallen postmodern gebouw met een 

bijzonder collectie moderne kust.

Eilandenkoorts
Een bezoek aan Orkney is niet compleet zonder 

een oversteek naar een van de dertien andere 

bewoonde eilanden. Vanuit verschillende havens 

vertrekken de veerboten naar de eilanden 

die prachtige oud-Noorse namen dragen als 

Shapinsay, Westray of North Ronaldsay. Als je de 

vroege boot heen en de late boot terug neemt 

heb je een hele dag de tijd om een eiland te 

verkennen.

Vanuit de haven van Stromness vertrekt de 

veerboot naar Hoy. Het eiland doet zijn naam 

eer aan: ‘ha-ey’, oud-Noors voor hoog eiland. 

Het lijkt meer op een voortzetting van de 

Hooglanden dan op een doorsnee Orkney-

eiland. De noord- en westkust worden gevormd 

door steile kliffen. De slanke 137 m hoge Old 

Man of Hoy aan de westkust is Hoy’s bekendste 

baken. De veerboot (alleen passagiers) uit 

Stromness meert in Moness Pier af en het kleine 

havenplaatsje vormt het startpunt voor een 

schitterende wandeling langs de westkust.

Rousay, aan de noordoostzijde van het 

hoofdeiland, is geschikt voor een rondje op de 

fiets. Rond het eiland loopt een 22 kilometer 

lange ringweg. Onderweg kun je verscheidene 

graftombes bezoeken en de prachtige tuinen van 

Trumland House. Alleen al voor deze groene 

oase zou je de bootreis maken.  <

Foto’s: Mainland, 

papegaaiduikers, 

terras in Kirkwall
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Reisinformatie
Er zijn twee veerverbindingen van het Schotse 

‘vasteland’ naar Orkney. Vanuit Gills Bay vaart Pentland 

Ferries (www.pentlandferries.co.uk) 3-4 keer per dag 

inclusief twee passagiers, vaartijd 1 uur) en vanuit 

Scrabster vaart NorthLink Ferries (www.northlinkferries.

co.uk) 2-3x per dag naar Stromness (enkele reis camper 

circa £ 97 inclusief twee passagiers, vaartijd 1½ uur). 

Je kunt op Orkney met de camper gaan staan waar je 

wilt; er zijn prachtige plekken te vinden met uitzicht 

op zee. Op Mainland zijn verschillende campings 

met faciliteiten. Het is ook mogelijk om op Orkney 

een camper te huren, bijvoorbeeld een 4-persoons 

zie www.motorhomehireorkney.com.

Informatie: Orkney Tourism, www.discover-orkney.co.uk
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WANDELEN LANGS  

Tekst: Harry Schuring
Foto’s: Mosellandtouristik, Rheinland-Pfalz Tourismus, Harry Schuring

LICHTE TOT PITTIGE ETAPPES DOOR DE WIJNGAARDEN

Foto: Dominik Ketz, Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
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 DE MOEZEL
REISVERHAAL
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Winzerwege

‘Integrale superroute’

Moselhöhenweg

Ook voor een (halve) dag

Foto boven: op de 

camperplaats van 

Enkirch kunnen meer 

dan tweehonderd 

campers staan

Romeinse dichters prezen 

al de schoonheid van het 

romantische Moezeldal
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Karakter van het dal en de Steig

Untermosel Terrassenmosel

Klettersteig

Schiefer

Het loopt lekker gemakkelijk

Afstanden en moeilijkheidsgraad

De rieslingdruif kleurt 

hoogzomer nog groen, 

in september verandert 

dat geleidelijk naar 

goudgeel; foto onder: 

de bocht van Kröv

Foto: Dominik Ketz, Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
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Seitensprünge

Traumpfade

Mooie camperplekken

Ook rondwandelingen en fietstochten

Informatie

 

www.mosellandtouristik.de

www.moselsteig.de

Steile hellingen, zwaar 

werk; camperplaatsen 

in Pünderich (links) 

en Wehlen (rechts); 

foto rechtsonder: 

Traben-Trarbach

Foto: Dominik Ketz, Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Foto: Dominik Ketz, Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Foto: Dominik Ketz, Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
Foto: Dominik Ketz, Rheinland-Pfalz 
Tourismus GmbH
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Stellplätze

Dauercamper

Moezelwijn 2.0

spätburgunder

-

e

(feinherb)

Foto: Rolf Gärgen, Mosellandtouristik GmbH
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De specialist in camperverzekeringen!

Extra klantvoordeel met MijnAveco Pas

Waarom Aveco?

 Standaard eigen risico € 150,- vervalt bij

 herstel door aangesloten camperbedrijf

 Unieke verzekeringen voor nieuwe en

 gebruikte campers

 Vervangende camper bij schade en pech

 Eigen wereldwijde Alarm Centrale

 Speciale merkverzekeringen

 Aantrekkelijke premie

 De beste voorwaarden

 Advies door persoonlijk adviseur

avecoverzekeringen.nl

Nog meer unieke voordelen
  365 dagen aaneengesloten reizen
 met de camper is toegestaan.
  Stalling in het buitenland gedekt
 tot 6 maanden aaneengesloten.
  Diefstalbeveiliging gratis
 meeverzekerd.
  Bij luifel- en/of hagelschade geen
 terugval in no-claimkorting.
  Uitlenen aan vrienden en familie
 is meeverzekerd.
  Aveco Alarm Centrale 24 uur per
 dag bereikbaar bij pech, schade
 en/of ziekte.
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Zeldzame windhoos

We kennen mensen die dertig jaar in campers rondrijden 
en nog geen krasje hebben opgelopen. De aard van het 
voertuig en vaak ook het gedrag van de bestuurder 
werken risicoverlagend. Maar natuurlijk kan het eens 
fout gaan. Wat dan? Meld het aan uw verzekeraar en 
ga naar een bedrijf dat is gespecialiseerd in campers.

Schadeherstel is vakwerk

ZAKELIJK

Zware stormschade 
onzichtbaar hersteld
GESPECIALISEERDE CAMPERDEALER IS HET BESTE AANSPREEKPUNT
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HEUVELSTADJES, 
FRESCO’S EN WIJN

REISVERHAAL

VAN LAGO TRASIMENO NAAR LAGO DI BOLSENA
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Umbrië, de Italiaanse regio die grenst aan het overbekende Toscane, is al lang 

niet meer wat de Duitsers een ‘Geheimtipp’ noemen. Nederlanders weten 

het groene hart van Italië al jaren te vinden, ook met de camper. Daarbij 

kan het Lago Trasimeno – na Gardameer, Lago Maggiore en Comomeer het 

grootste van Italië – zich in een enorme populariteit verheugen. Maar er is 

meer te zien en te beleven voor wie zich vanaf het Lago Trasimeno in de 

richting van Rome begeeft.

Tekst en foto’s: Geert van Leeuwen

oktober
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ZIE MEER - DOE MEER - BELEEF MEER

Handige en compacte 

CamperRoutegidsen met

kant-en-klare prachtreizen door

de mooiste streken van Europa

Voor individuele camperaars 

Meer informatie en bestellen:
www.CamperRoutes.nl

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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il mare

Het balkon van Umbrië

superstrada

Toeren door Umbrië

Foto’s: camperplaats, 

winkel en Palazzo 

Civico in Montefalco
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Adelaarsnest
Umbrië is beroemd om zijn middeleeuws ogende, 

nog ommuurde heuvelstadjes en Todi is daarvan 

een schoolvoorbeeld. U rijdt er vanuit Montefalco 

via het onooglijke dorp Bastardo (what’s in a 

name?) naartoe. Vooral de laatste kilometers zijn 

landschappelijk van een betoverende schoonheid 

en bieden enorm weidse vergezichten over het 

golvende Umbrische heuvelland waarin Todi zich 

al van verre aankondigt als een adelaarsnest in de 

hoogte. Eenmaal aangekomen op de camperplaats 

aan de voet van het centro storico (volg de 

borden naar de parkeerplaatsen bij de Porta 

Orvietana) wacht een aangename verrassing. Een 

lift bespaart bezoekers de steile klim naar boven, 

zodat na een minuutje fit aan de verkenning van 

het oude centrum kan worden begonnen. Als 

vanzelf belandt u op de Piazza del Popolo, het 

middeleeuwse hart van Todi met de domkerk en 

de palazzi van het stadsbestuur. Moeiteloos waant 

u zich hier eeuwen terug in de tijd, maar zoals 

altijd in Italië is het geen dood verleden, er wordt 

in geleefd: het oude raadhuis heeft nog steeds die 

functie, op de terrassen aan de voet van de duomo 

drinken mensen hun cappuccino en de winkeltjes 

met streekproducten stallen hun waren uit.

Toch mist Todi een beetje de gezelligheid van 

het veel kleinere Montefalco. Het centrum is wat 

doodser. In een keramiekwinkeltje raken we in 

gesprek met eigenaresse Antonella Morini. Ze 

maakt zich zorgen omdat er sinds het uitbreken 

van la crisi al zo veel winkeltjes in de oude 

stad hun deuren hebben moeten sluiten. Een 

bijkomend probleem is dat aan de schoonheid van 

zo’n heuvelstadje met steile straatjes het nadeel 

van slechte bereikbaarheid kleeft. En ook hier in 

Umbrië kiezen de consumenten steeds meer voor 

het gemak van de grote centri commerciali aan de 

rand van de steden. Hoe dan ook, Todi blijft een 

van Umbriës representatiefste stadjes en is een 

bezoek meer dan waard.

Te veel verf en te veel wijn
Voor de volgende halte, die ook weer in het 

teken staat van fresco’s en wijn, nemen we vanuit 

Todi de weg naar Orvieto. Onderweg passeren 

we het Lago di Corbara, een enorm stuwmeer 

dat ontstond door de bouw van een dam in de 

Tiber. Ook Orvieto’s centro storico ligt hoog, dit 

keer niet op een heuvel maar op een langgerekte 

tufsteenrots, die als een kolossaal schip uit het 

landschap oprijst. Om in dat oude centrum te 

komen, kunt u het beste de camper achterlaten op 

de camperplaats in de benedenstad, vlak achter 

het station. Want ook hier kunt u zonder te hoeven 

lopen omhoog naar de oude stad, dit keer met een 

kabeltreintje (funicolare).

Orvieto is beroemd om de wijn die de naam van 

de stad draagt. En het heeft een van de mooiste 

gotische kathedralen van Italië. Wie voor de kerk 

staat wordt overweldigd door de kleurenpracht 

Priesterwurgers en ondergrondse paddenstoelen
Eeuwenlang zat Umbrië onder de knoet van de kerk, en hoe de Umbriërs 

daarover dachten blijkt wel uit een typisch Umbrische soort spaghetti die 

de bijnaam ‘priesterwurgers’ (strangolapreti) heeft. Umbrië grenst nergens 

aan zee en la cucina Umbra is een typische (platte)landkeuken. En wat 

voor een: Umbrië is het land van de tartufo nero, de zwarte truffel, een 

paddenstoel die onder de grond groeit bij de wortels van eikenbomen en 

met speciaal afgerichte honden wordt opgespoord. Deze kostbare deli-

catesse maakt van een eenvoudige omelet of een bord pasta een culinair 

feestje. Fameus is de Umbrische olijfolie. Een typisch Umbrisch voorafje 

zijn bruschette, sneden geroosterd brood, ingewreven met knoflook en 

vervolgens besprenkeld met een scheut van die fantastische extra vergine 

olie. Vlees is vooral afkomstig van het varken: de pittig gekruide Umbrische 

salsicce (braadworstjes) zijn niet te versmaden, evenmin als de prosciutto 

crudo (rauwe ham). Kaas is hier vooral de van schapenmelk gemaakte 

pecorino. U begrijpt het al: uit eten gaan in Umbrië is een genot. Maar ook 

boodschappen doen in zo’n megasupermarkt vol heerlijke Umbrische (en 

Italiaanse) producten, zoals de ipercoop in Collestrada (bij Perugia) of Terni 

of de EMI superstore in Todi, is om te te watertanden.
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van de met fonkelende mozaïeken gedecoreerde 

façade. En ook binnen is iets spectaculairs 

te zien. In een van de kapellen voltooide de 

renaissanceschilder Luca Signorelli een door 

Fra Angelico en Benozzo Gozzoli begonnen 

frescocyclus over het laatste oordeel. Let vooral 

eens op de voorstelling van de hel. De daar 

afgebeelde martelpraktijken moesten de gelovigen, 

die voor het merendeel niet konden lezen, op 

het rechte pad houden. Trouwens, om nog even 

een link te leggen tussen de fresco’s en de wijn: 

Signorelli’s opdrachtgever, de paus, was van 

mening dat de schilder naast te veel verf ook te 

veel wijn gebruikte. 

Eindpunt: Lago di Bolsena
We nemen afscheid van Orvieto en rijden in 

de richting van Bolsena. Na een paar kilometer 

is het de moeite waard even te stoppen bij een 

uitkijkpunt waar u een prachtig zicht hebt op de 

tufsteenrots waarop zich het silhouet van de oude 

stad, met de dom prominent in beeld, aftekent. Erg 

mooi, vooral aan het eind van de dag. 

Bolsena ligt net buiten Umbrië in de regio Lazio. 

Het heeft een oud centrum met smalle, steile 

straatjes en een modern deel met toeristische 

voorzieningen aan het meer. Wie zich hier aan het 

eind van de dag op een van de camperplaatsen 

heeft geïnstalleerd, zal ongetwijfeld beamen: dit 

doet niet onder voor het Lago Trasimeno. <

Hooggewaardeerde camperplekken
Op www.campercontact.nl en in de gids 

Facile-en-Route zijn tal van camperplaatsen in 

Umbrië te vinden. Enkele door Nederlanders 

zeer gewaardeerde, in of bij de beschreven 

plaatsen, zijn:

Passignano:  Camping Kursaal;

Montefalco:  Area Comunale;

Fratta Todina (bij Todi):  Agriturismo Consalvi  

 Valentina;

Orvieto:  Area Renzo Battistelli;

Bolsena:  Agricampeggio Le Calle 

 en Area Guadetto.

Campings zijn in Umbrië dun gezaaid. Rond 

de meren aan het begin en het eind van deze 

route zijn wel veel campings.

Camperen bij de boer
Ruim tien jaar geleden gingen enkele campe-

raars naar een boer in Toscane om olijfolie te 

kopen; ze werden uitgenodigd die nacht op het 

erf te verblijven met hun campers. De rest is 

geschiedenis. Fattore Amico biedt in Italië een 

lidmaatschap dat recht geeft op gratis over-

nachten op het Italiaanse platteland. Natuur, 

buiten zijn, ambachtelijke producten en de rust 

van het platteland staan voorop. De 2014-gids 

bevat 506 adressen verspreid over heel Italië; 

in het noorden en midden is de dekking wat 

groter dan in het zuiden. De gids kost € 35 en 

is te bestellen op de meertalige website www.

fattoreamico.com en op camperreiswinkel.nl. 

Voor die € 35 bent u een jaar (maart-maart) lid 

van Fattore Amico en ontvangt u naast de gids 

uw lidmaatschapskaart en een sticker voor op 

de voorruit.

Foto’s links: aanblik, dom 

en piazza van Todi; 

deze bladzijde: 

camperplaats van Todi, 

Bolsena en het meer, 

dom van Orvieto
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O.a. met kampeerbestemmingen, proefritten, 
de nieuwste modellen en ‘Bella Italia sfeer’.

JAARBEURS | UTRECHT8 TM 12 OKTOBER 2014WWW.KAMPEERENCARAVANJAARBEURS.NL

KOOP NU UW KAARTEN

MET KORTING VIA 
AVECOVERZEKERINGEN.NL/

K O R T I N G S A C T I E S 
€9,00 I.P.V. KASSAPRIJS VAN €12,00
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PRODUCT

door een elektrische pomp die op 12 volt werkt. 

Als de boordaccu krachtig genoeg is, hoeft de 

motor niet te draaien. Het automatisch horizontaal 

zetten van de camper voldoet in bijna alle 

gevallen. Mochten er extreme verschillen in 

de ondergrond zijn dan is met handbediening 

ook elke steun afzonderlijk bedienbaar. Zo kan 

bijvoorbeeld ook het hoofdeinde van het bed iets 

hoger worden gebracht.

Bij de montage wordt het systeem beveiligd tegen 

wegrijden zonder intrekken van de poten; het 

werkt alleen als de handrem is aangetrokken.

Stabiel
Doordat de camper op de ronde voeten van 

de hydraulische poten komt te staan, wordt het 

voertuig ‘uit zijn veren’ gelicht. Daarmee is de 

camper honderd procent stabiel geworden; als 

er iemand in- of uitstapt beweegt de vloer niet. 

Ook schommelen van de camper door harde 

wind komt niet meer voor. Mocht de camper 

bij het legen van de vuilwatertank zo staan dat 

niet alle afvalwater kan weglopen, dan is ook 

hiervoor het levelsysteem de oplossing. Via het 

bedieningspaneel of de afstandsbediening kunt u 

de camper eenvoudig iets van stand veranderen 

waardoor alle water de uitgang van de tank vindt.

Gemak dient de mens
Het E&P levelsysteem wordt geleverd met 

een bedieningspaneel dat bij de toegangsdeur 

van de camper wordt ingebouwd. Ook is een 

afstandsbediening leverbaar. Alles bij elkaar kost 

zo’n levelsysteem circa vijfduizend euro. Voor de 

montage kunt u overleggen met de leverancier van 

uw camper. Op de website www.ep-hydraulics.

nl is een overzicht te vinden van de adressen waar 

het levelsysteem kan worden ingebouwd. <

Een goedkope maar minder eenvoudige remedie 

tegen scheef staan is een of twee wielen op 

kunststof keggen rijden. Dat is een precisiewerkje 

dat niet iedereen gemakkelijk zal afgaan. Een 

andere mogelijkheid is een (hydraulische) krik 

gebruiken om het laagste punt op het juiste niveau 

te brengen. Maar als de ondergrond echt helt, is 

ook dat niet afdoend.

Hydraulisch systeem
Met een modern hydraulisch systeem is het 

wel heel gemakkelijk: je drukt op één knop en 

daarna gaat alles vanzelf, binnen twee minuten 

staat de camper waterpas, zonder geluid. Het 

E&P levelsysteem bestaat uit vier hydraulische 

steunen die aan het chassis van de camper worden 

gemonteerd. De steunen worden aangedreven 

Als de standplaats niet vlak is …
WATERPAS EN STABIEL MET LEVELSYSTEEM

De meeste camperaars kijken bij het naderen van de beoogde 
standplaats vooral of de ondergrond daar vlak is. Lang niet overal is 
dat het geval. Al gauw bestaat de kans dat het bed te veel helt, wat 
de nachtrust niet ten goede zal komen. Ook kan er water blijven 
staan in douche en gootsteen. Een hydraulisch levelsysteem biedt 
een comfortabele oplossing voor dit ongemak.

oktober
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Reisemobilhafen Den Heyberg

Kevelaer ligt nét over de Duitse grens, onder Nijmegen, vlakbij vliegveld Weeze. Onder 
bedevaartgangers is dit plaatsje goed bekend vanwege de herhaalde opdracht die een 
marskramer hier in 1641 van Maria zou hebben ontvangen. Honderd jaar later waren 
er dagen waarop meer dan 20.000 pelgrims de weg naar Kevelaer vonden. Nu trekken 
jaarlijks in het bedevaartseizoen ongeveer 800.000 mensen naar dit Duitse stadje.

Stellplatz

Zustellplatz

Reisemobilhafen  
Den Heyberg

 

 

LEUK

Plek voor 
de grootste 
campers

DUITSLAND
KEVELAER (NORDRHEIN-WESTFALEN)
REISEMOBILHAFEN DEN HEYBERG

Tekst en foto’s: Marga Feenstra
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CAMPERPLAATSEN

Eenvoud 
ten top

Rustige stop 
in wijn- en 
lavendelgebied

‘t Klumpke is de naam van de camping én 
van de kleine camperplaats. De eigenaar 
houdt nog steeds dit lieve stukje groen 
tussen de camping, het parkeerterrein 
en de straat beschikbaar voor een enkele 
camperaar.

Welke wijnliefhebbende camperaar zal 
deze camperplaats nog niet hebben 
ontdekt? Hij ligt in Montbrison-sur-Lez 
in de Drôme, vlak bij de kruising van de 
D24 Valréas-Montélimar en D538 Nyons-
Dieulefit. Het lijkt een mix-parking maar 
dat is een vergissing. Automobilisten 
moeten hun auto nét iets verder parkeren, 
achter de bomen.

Camperplaats ‘t Klumpke

LEUK

 

 

Aire camping-cars 
 Montbrison-sur-Lez

LEUK

NEDERLAND
NEEDE, CAMPERPLAATS ‘T KLUMPKE

FRANKRIJK
MONTBRISON-SUR-LEZ, AIRE CAMPING-CARS
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EILANDHOPPEN 
VANUIT DUBROVNIK
Vol verlangen gaan we op pad naar Kroatië. We hebben er 

veel over gelezen en gehoord, maar nu gaan wij het zelf 

ontdekken. Vooral het zuiden van Dalmatië heeft onze 

interesse, dus Dubrovnik: wij komen eraan!

REISVERHAAL

Tekst en foto’s: CamperCaKe
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Naar het schiereiland Pelješac

č

Ogen tekort in Dubrovnik
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Adria
Al 50 jaar vakantie inspiratie

Dubrovnik

Doe inspiratie op in Hal 12 tijdens de Kampeer & Caravan Jaarbeurs 8 t/m 12 oktober of breng een bezoek aan de 
Oktober Dealerdagen.

www.adria.nlAdriaNederland
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č. We 

Orebič, Camping Nevio

Nevio in Orebič

č

č

Korčula

č

č

č

Het eiland Hvar

Foto’s vorige 

bladzijden: Trogir en 

daken van Dubrovnik; 

deze bladzijde: wijn 

proeven op Pelješac, 

na de ferry een 

muzikale ontvangst 

in Korcula, camping 

Solitudo in Dubrovnik

14TOP008_60_eilandhoppen kroatië hs.indd   63 17-09-14   10:34



plaatsen een fenomenaal uitzicht op zee. Er zijn 

ook voldoende open plekken, prettig wanneer je 

buiten de warme zomermaanden hier verblijft. Het 

sanitair is van alle comfort voorzien en schoon.  

Een gezellig strand met ligbedden en strandbar 

horen bij de camping en een prima restaurant 

zorgt ervoor dat je echt vakantie kunt houden. Wifi 

is gratis, het beste bereik is rondom de receptie. 

Van de camping rijdt enkele keren per dag een 

pendelbus naar de stad Hvar (20 kuna p.p.), de 

weg is te steil om te fietsen. Nadat wij de camper 

op een mooi plekje hebben geïnstalleerd kijken 

wij op de kilometerteller: we hebben zegge en 

schrijve 26 autokilometers afgelegd naar dit 

prachtige oord!

Hvar-stad is mondain
De eerste dag genieten we van zon en zee, wat 

een helder water en aangenaam warm! Tijdens het 

zwemmen zie je volop visjes onder je doorgaan, 

prachtig. Om zeven uur ’s avonds nemen we de 

pendel naar Hvar-stad om daar te eten en vast 

even aan de stad te ‘ruiken’. Om tien uur komt de 

pendelbus weer, goed geregeld. De volgende dag 

besluiten we met onze buscamper naar de stad te 

rijden, heb je toch wat meer vrijheid. Hvar-stad 

ligt in het uiterste westen aan een diepe baai die 

beschermd wordt door een krans van eilandjes. 

Het is een mondain havenstadje. Het hele centrum 

Foto’s: uitzicht op 

Trogir, blauw en 

wit domineren de 

toeristenwinkels

saaie tocht! We zijn bij Hvar voor we het weten.

breed en ligt tussen Korčula en Brač. De natuur 

is ruig, woeste onbewoonde heuvels bedekt 

met ondoordringbaar struikgewas en afgelegen 

inhammetjes. In het zuiden eindigen de bergen 

abrupt in zee. Het westelijke deel telt de meeste 

inwoners, daar liggen de best beschermde 

haventjes en vruchtbare grond. Vanwege het 

zachte klimaat – de bergen van Brač beschermen 

tegen de bora, een koude wind – vind je hier veel 

neemt een grote plaats in. De oogst hiervan is 

tussen begin juni en begin augustus. Het kleine 

dorpje Grablje (60 inwoners) heeft zelfs de grootste 

lavendelproductie van Europa. In het zuiden van 

Hvar zijn wijngaarden te vinden.

Camping Vira

ligt twintig kilometer van Stari Grad, daarvoor 

moeten we zelfs door een tunnel van anderhalve 

kilometer rijden.

Vier kilometer voorbij de stad Hvar zien we het 

bord van de camping. Wat ligt deze camping 

schitterend, op een landtong tussen twee baaitjes. 

Het zeewater is werkelijk kristalhelder met vele 

tinten blauw. Vanaf het terrasvormig aangelegde 

terrein onder hoge naaldbomen heb je op veel 
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is voetgangersgebied, je kunt hier onbelemmerd 

ronddwalen. De zeemanskleuren blauw en wit 

lijken de dienst uit te maken in de vele winkeltjes. 

Het monumentale Sint-Stefanusplein is het 

kloppend hart van de stad, omringd door terrassen. 

De grond is geplaveid met oude, glimmende 

tegels; het is een plein om niet gewoon overheen 

te lopen maar over ‘voort te schrijden’! Tegen de 

heuvels van de stad ligt het Spaanse fort, een klim 

van ongeveer twintig minuten. Het dankt z’n naam 

aan Spaanse militaire ingenieurs die ooit begonnen 

met de bouw. Een schitterend uitzicht is de 

beloning van de klim. Op de kade langs de haven 

is het een drukte van belang, tientallen taxibootjes 

proberen toeristen te verleiden tot een tochtje naar 

een van de eilandjes. Ook prachtige zeilschepen 

en jachten leggen hier aan. ’s Nachts begint het 

Carla en Kees maakten deze reis met een Knaus Boxstar 

Freeway 630, beschikbaar gesteld door Knaus. Een fijne 

reisauto, geschikt om met vier personen te reizen en te 

slapen. Boven de eethoek hangt een elektrisch bedien-

baar hefbed, achterin zijn twee eenpersoonsbedden.

L x b x h: 6,36 x 2,05 x 2,82 m, rijklaar gewicht 

3060 kg, max. gewicht 3500 kg, prijs vanaf € 56.220.

Foto’s: het grote plein 

in Hvar-stad, fruit 

op straat, camping 

Nevio in Orebič, 
druiven op Pelješac

oktober

hier pas echt te bruisen in de vele mondaine 

nachtclubs langs de haven, maar dat is niet aan 

ons besteed.

Trogir als laatste stop
Van Stari Grad brengt de boot ons in twee uur naar 

Split. Voor het laatste verblijf in Kroatië kiezen we 

het middeleeuwse stadje Trogir. Het genoeglijke 

Autocamp Seget, in een olijfgaard, ligt prachtig 

aan zee. Vanaf de camping fiets je in tien minuten 

naar Trogir. Rondom de schitterende romaanse 

kathedraal wordt duidelijk waarom Trogir op de 

werelderfgoedlijst van UNESCO voorkomt. In het 

centrum is na de Venetiaanse overheersing (1420-

1797) in grote lijnen niet veel meer veranderd. 

En aan de kwaliteit van het ijs hier kunnen de 

Italianen een puntje zuigen.  <
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WINTERPARADIJS 
PUSTERTAL

REISVERHAAL

Tekst: Harry Schuring

Foto’s: Melissa Koot, 

Harry Schuring, 

Tourismusverband 

Hochpustertal 

COMFORT EN STIJL IN DE DOLOMIETEN ÉN ONDERWEG
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Skiën tussen werelderfgoed

Boven: de Arto is 

stijlvol en verzorgd 

ingericht; onder: tussen 

muren van sneeuw 

bereik je een van de 

sanitairruimten van 

Caravan Park Sexten, 

in een authentiek 

boerenhuis

On the road met comfort en design
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keukenapparatuur en andere voorzieningen 

werken even goed als geruisloos. Er valt niets aan 

op, dat is een goed teken.

Moeiteloos halen we op de eerste dag de Allgäu, 

net voor de grens met Oostenrijk. De verzorgd 

aangelegde camperplaats van bouwondernemer 

Thomas Wohlfart in Pfronten heeft voldoende 

plaats en biedt uitzicht op de bergen – we komen 

in de sfeer! Na een ommetje door het Alpendorp 

kunnen we eten op de Stellplatz; Thomas’ 

dochter drijft daar een eetcafé in een chalet.

Luxecamperpark
Caravan Park Sexten staat onder de fijnproevers 

bekend als een van de mooiste en comfortabelste 

campings in Europa. Het maakt deel uit van 

‘Leading Campings of Europe’, een associatie 

van 34 topcampings in West- en Midden-Europa. 

Het ligt op 1500 m hoogte, een kilometer 

of vijf van Sexten. De ligging is prima voor 

wandelaars, natuur- en landschapliefhebbers 

en wintersporters. In de directe omgeving ligt 

een aantal skiliften die zowel alpineskiërs als 

toerskiërs bedienen. Sneeuwschoenwandelaars en 

langlaufers kunnen op de camping starten.

De uitrusting en faciliteiten van Caravan Park 

Sexten zijn van een hoge kwaliteit en zeer 

smaakvol aangelegd. Eigenlijk is het er onzichtbaar 

modern: de bouwstijl is traditioneel Zuid-Tirools 

– er werd zelfs een authentiek boerenhuis in het 

complex opgenomen – en de voorzieningen zijn 

onopvallend hightech. De bijzonder sfeervol 

ingerichte sanitaire voorzieningen – bijna mooier 

dan je het zelf zou kunnen bedenken –hebben 

verwarmde vloeren. Wc’s, badkamers en douches 

zijn veelal privé en afsluitbaar. Als gast heb 

je de indruk dat het sanitair permanent wordt 

schoongemaakt, ook al zie je dat niet.

Zwemmen kan riant binnen en ‘s zomers 

ook buiten, er zijn veel wellness- en 

fitnessvoorzieningen, vier soorten sauna, een Kids 

Club en een klimhal.

Voor al deze luxe en comfort betaal je in de winter 

voor twee personen en een camper dertig à veertig 

euro per nacht. Voor zwembad en wellness moet 

apart worden betaald.
Foto’s: Tourismusverband 
Hochpustertal/Skizentrum

Foto: Tourismusverband Hochpustertal/H. Oberhofer
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Het is hier goed eten en drinken
Natuurlijk zorgt men op deze wat geïsoleerde 

plek maar al te graag voor uw natje en 

droogje. Dat gebeurt wel in stijl. Midden op 

het terrein staat een prachtige winkel waar 

brood, kranten, kaarten, gidsen, tijdschriften en 

andere essentials verkrijgbaar zijn. In stijlvolle 

houten stellingen wordt een aantrekkelijk 

assortiment lokale producten gepresenteerd, 

een welhaast gastronomisch aanbod. Beneden 

zijn buitensportkleding en -schoenen van goede 

merken, zelfs sneeuwschoenen (Schneeschuhe of 

ciaspole) te koop.

In de winter zijn de rustiek ingerichte, gezellige 

Taverne en het prestigieuzere restaurant Patzenfeld 

geopend. Beide eetgelegenheden bieden een 

goede prijs-kwaliteitverhouding en zitten 

regelmatig vol.

Wintersporten
Skigebied Sextner Dolomiten – daarvoor geldt de 

skipas hier – is vooral geschikt voor beginnende 

skiërs en snowboarders; zo’n zestig kilometer 

Linker bladzij, boven: 

skigebied Helm boven 

Sexten, Arto op het 

camperpark; midden: 

Tre Cime/Drei Zinnen, 

sanitair camperpark; 

onder ‘nachtski en 

-rodel’ op de Haunold.

Boven: bij lift Signague

oktober

piste is hier ter beschikking. Gevorderden kunnen 

de pas Dolomiti Superski overwegen waarmee 

1200 kilometer piste binnen bereik komt. De bus 

Sexten. Sextens dorpsdeel Moos, met liften naar 

de Rotwand, ligt slechts drie km van de camping. 

Bij Sexten zelf gaat een lift naar Skigebiet Helm. 

Een controversiële uitbreiding van het skigebied 

naar Stiergarten, boven de camping, is onzeker 

geworden nadat deze zomer het werk werd 

stilgelegd vanwege (op grote schaal) rooien zonder 

toestemming. Ook het mooie dorpje Innichen/San 

skigebied. Hier kan ook ‘s avonds worden geskied 

op een verlichte piste.

Met tweehonderd kilometer loipen is het 

Hochpustertal Italië’s beste langlaufgebied. Voor 

wandelaars worden rond Sexten heel wat paden 

sneeuwvrij gehouden. Sneeuwschoenwandelen 

is hier ook tamelijk populair. In de twee weken 

voor ons verblijf in Sexten is er ruim drie meter 

sneeuw gevallen. De hoofdwandelwegen in de 

regio worden wel steeds weer geprepareerd, maar 

wie een afsteker wil maken of zelf de route wil 

bepalen, kan bijna niet zonder sneeuwschoenen. 

Naast de moderne, ultralichte opvolger van het 

oude ‘tennisracket’ kunnen stokken en Gamaschen 

worden gebruikt; die laatste voorkomen dat de 

broek nat wordt en dat sneeuw in de schoenen 

en bij de vele sportwinkels in de regio kunnen 

sneeuwschoenen en stokken ook worden gehuurd.

In een dag van winter naar voorjaar
De nacht voor ons vertrek sneeuwt het weer. 

De terreinmanager haalt desnoods zijn tractor 

met sneeuwschuiver tevoorschijn om de gasten 

behulpzaam te zijn. Maar als het kan geeft hij een 

paar adequate aanwijzingen zodat je zelf je camper 

uit de sneeuw rijdt.

Na een winterse Brennerpas en een regenachtige 

Fernpas zoeven we in Duitsland het voorjaarsweer 

tegemoet. Rothenburg ob der Tauber, de absolute 

toeristenmagneet aan de Duitse Romantische 

Straße, lijkt ons een geschikte tussenstop. Eind 

maart is het er niet druk; we kunnen kiezen waar 

we willen staan met de camper. Een paar delen 

van de grote parkeerplaatsen rond de binnenstad 

zijn uitgerust voor campers, inclusief toiletten en 

sanistation.

‘s Avonds lopen we door het romantische stadje, 

ondanks het laagseizoen is er voldoende keus aan 

restaurants. De volgende dag maken we een fijne 

wandeling door de aantrekkelijke omgeving van 

Rothenburg. Hier en daar zien we bloesem en 

overal horen we vogels. Terug in de middeleeuwse 

straten van het stadje bemerken we wel wat groepen 

toeristen, veelal uit verre landen en aangevoerd per 

bus. Tegen de avond hebben de bussen Rothenburg 

verlaten en kunnen we weer relaxed kuieren op zoek 

naar een restaurant; deze keer wordt het Japans. <
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ZWERVEN DOOR 
NOORD-PORTUGAL

Elk geurig en smaakvol gerecht, elke kleurige 

en zoete gebaksoort uit de traditionele 

Portugese keuken, vertelt het verhaal van 

de rijke en avontuurlijke geschiedenis van 

het land. Overheersers en overzeese reizen 

voegden eeuw na eeuw elementen toe aan 

de keuken van Portugal. Specerijen, kruiden, 

vruchten en groenten die ze meevoerden uit 

andere continenten bijvoorbeeld. Maar ook 

bijzondere kooktechnieken. 

Tekst: Hans van Bergen

Foto’s: Associação de 

turismo do Porto e Norte, 

Hans van Bergen
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LETTERLIJK PROEVEN VAN DE HISTORIE

Wie denkt dat dit een keuken opleverde zonder 

eigen karakter heeft het mis. De Portugezen 

omarmden alles wat op het gebied van voedsel en 

de bereiding ervan op hun pad kwam en maakten 

zich vervolgens alles eigen. Uit die culinaire 

smeltkroes groeide de typische Portugese keuken; 

eenvoudig, eerlijk maar ontstellend rijk aan 

smaken.

Ideale camperbestemming in herfst en winter
Dat de Portugezen zich de exotische ingrediënten 

eigen konden maken, zegt meteen iets over 

het land als reisbestemming. De verschillende 

klimaatzones in het land, die het mogelijk maakten 

dat koriander, saffraan, olijven, amandelbomen, 

rijst en thee er konden aarden, maken van Portugal 

een ideaal land om er in alle seizoenen met een 

camper rond te reizen. Ook tijdens de komende 

herfst- en wintermaanden. Van de uitgestrekte 

bosgebieden en vele wijngaarden in het Noorden, 

die onder aangename nazomertemperaturen 

de prachtigste kleuren aannemen, tot de 

mediterrane Algarve in het Zuiden, met zijn 

witte stranden, rotsformaties en natuurparken, 

waar de temperatuur zelfs in hartje winter niet 

onder de tien graden komt. De grote stroom 

van zomertoeristen is weer weggevloeid en de 

Portugezen nemen er alle tijd voor om u gastvrij 

aan hun tafels te ontmoeten.

Land van de port
Voor de culinaire camperreiziger is het noorden 

van Portugal, de streek rond de stad Porto en het 

Dourodal, in de herfstmaanden een ware lusthof. 

Dit is de bakermat van de fameuze port- en 

afgebakende wijngebied ooit. De markies van 

Pombal bepaalde toen dat echte portwijn alleen 

gemaakt mocht worden van druiven uit die streek. 

De hele cultuur die daarna rond de befaamde 

Foto’s, links: Majestic 

Café in Porto; rechts: 

Porto aan de Douro
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rabelos

Werelderfgoedlijst

Vriendelijk voor de beurs

Peilers van de Portugese keuken

Wijnroutes

Foto’s: Dourodal, het 

maken van vaten voor 

port, druivenoogst, 

schelpdieren
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De koning van het menu is geconserveerd
De andere peiler van de Portugese keuken, vis, 

steunt op het rijke zeevaardersverleden van 

dit land met een kustlijn van 832 kilometer 

langs de Atlantische Oceaan. Zeevaarders als 

Vasco da Gama die in 1497 als eerste met zijn 

schepen India bereikte via een route rond Afrika, 

maakten Portugal groot als maritiem land. Maar 

ook op kleinere schaal is Portugal onlosmakelijk 

vergroeid met de zee. Dagelijks trekken langs 

de kust, maar ook op de vele rivieren en meren, 

hele vloten vissersbootjes eropuit om de kramen 

van de vele vismarkten te vullen met vis en 

schelp- en schaaldieren; smakelijke soorten als 

zalm roodbaars, krab, zeebaars, tonijn, kreeft 

en venusschelpen. En natuurlijk de onvolprezen 

sardine, goedkoop maar ongekend lekker als hij 

op houtvuur gegrild, met wat olijfolie, brood en 

citroen wordt opgediend. Je zou het misschien 

niet zeggen met die overvloed aan verse vis, 

maar de koning op het Portugese vismenu is een 

geconserveerde vis. De bacalhau, gedroogde 

stokvis. Ook dit is weer een erfenis van het rijke 

zeevaardersverleden van het land. Gedroogde 

stokvis is lang houdbaar en was dus uitstekend 

voedsel om mee te nemen op de maandenlange 

Foto’s: buiten eten tot 

in het najaar, worsten, 

knoflook, heel veel fruit,  

schaal- en schelpdieren 

met rijst en saffraan, 

vis op elke markt

74  

Wilde varkens waren een geliefde prooi. 

Daarna is het varken nooit meer van het menu 

verdwenen. Integendeel. Door de eeuwen heen 

ontstonden talloze gerechten met varkensvlees 

als hoofdingrediënt. Zoals de vele worstsoorten 

met prachtige namen als chouriço, linguiça, paio 

of salpicão. De worsten zijn zo’n belangrijk deel 

van de Portugese eetcultuur, dat ze bijna op elke 

straathoek in talloze variëteiten, hangend aan 

strengen te koop zijn. Niet alleen om ze puur en 

alleen met een homp versgebakken brood te eten, 

maar ook om ze te gebruiken in gerechten.

14TOP008_70_noord-portugal hs.indd   74 17-09-14   10:31



zeetochten. Als eerbetoon is de bacalhau nu 

nog in alle delen van Portugal de koning van 

het vismenu. Men zegt dat in Portugal voor elke 

dag in het jaar wel een ander recept bestaat om 

bacalhau te bereiden.

Van heinde en ver
De Portugese keuken is puur, eerlijk en verspilt 

bijna niets. Voor elk deel van het varken, het 

schaap, het rund, het kalf of gevogelte zijn 

er volop recepten. Dat zo’n vrij eenvoudige 

keuken toch een ongelofelijk rijk palet aan 

smaken op tafel kan toveren, komt wederom 

door het (maritieme) verleden. Overheersers 

als de Romeinen brachten olijfbomen naar 

het land, de Moren voerden amandelbomen 

mee, vijgen, citrusvruchten, rijst en kruiden. 

Portugese zeevaarders kwamen terug met 

specerijen en kruiden als koriander, saffraan, 

gember en pepers. En al die planten en bomen 

gedijden in de vruchtbare aarde van Portugal 

en in de verschillende klimaatzones van 

het land. De versmelting van zoveel in- en 

uitheemse ingrediënten levert heerlijke culinaire 

verrassingen op. Rondreizend door Noord-

Portugal zult u veelvuldig tripas zien prijken 

Foto boven: ‘caretos’, 

rennend door 

de straten, een 

carnavalstraditie 

die teruggaat 

op een Keltisch 

ritueel betreffende 

vruchtbaarheid 

van de grond

Traditionele gerechten
In Portugal worden voortdurend kleine, 

plaatselijke festiviteiten en markten gehouden, 

door het gunstige klimaat ook volop in de 

herfst en wintermaanden. Omdat eten en 

drinken een belangrijke plaats innemen in 

het leven van de Portugezen, is er bij die 

gelegenheden altijd volop de mogelijkheid om 

te genieten van traditionele gerechten. U zult 

waarschijnlijk veel moeite moeten doen wilt u 

op uw reis zo’n plaatselijke festiviteit ontlopen. 

Vooral in september en oktober heeft elk dorp 

in het Dourodal en de rest van Noord-Portugal 

wel zijn eigen festiviteit om de oogsten van 

wijn en andere landbouwproducten te vieren.

oktober

op de menukaart: een geurige, kruidige schotel 

van rijst, bonen en pens. Voor Portugezen een 

ongekende lekkernij, voor veel toeristen ook, 

maar niet iedereen  is dol op ingewanden.

Land van zoetekauwen
Krachtig, kruidig, pittig, mild, het zijn allemaal 

kenmerken die op de Portugese keuken van 

toepassing zijn. Maar wat er onmiskenbaar ook 

thuishoort zijn brood en banket. De Portugezen 

zijn grote zoetekauwen. Overal zijn er de 

pastelarias, brood- en gebakwinkels. De vitrines 

gebak in felle kleuren en verrassende smaken. 

Ook die zijn weer terug te voeren tot het 

het huidige Noord-Portugal ongeveer anderhalve 

eeuw beheersten.

De oude wijk van Porto
Waar u beslist een of twee dagen voor uit moet 

trekken als u door Noord-Portugal reist, is een 

bezoek aan de stad Porto. En dan met name 

aan de oude wijk Ribeira die eveneens op de 

Werelderfgoedlijst voorkomt. Het is een labyrint 

van straatjes, steegjes en hellinkjes waar de tijd 

geen grip op heeft gehad. Oude kleine huisjes 

leunen loom tegen elkaar aan of zijn met elkaar 

verbonden door lange lijnen waaraan de was 

te drogen hangt. In deze wijk is het niet alleen 

volop genieten van een nostalgische sfeer, 

maar ook van de traditionele Portugese keuken. 

Door de hele wijk liggen als culinaire pareltjes 

kleine restaurantjes die door gastvrije families 

worden geleid. Vader kookt de sterren van de 

hemel in de keuken en de andere familieleden 

serveren de maaltijden en schenken de wijn. Zij 

schotelen u niet alleen de ongecompliceerde 

delicatessen voor van de Noord-Portugese 

keuken maar larderen het diner vaak ook nog 

eens met verhalen en live gespeelde en gezongen 

Portugese volksmuziek. <
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DE GROENE HOEK VAN 
WEST-VLAANDEREN

STRIJDTONEEL VAN DE GROOTE OORLOG

Tekst: Bartho Hendriksen; foto’s: Liesbeth Vermeulen, Westtoer
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In Flanders Fields

REPORTAGE

Grote foto: Heuvelland

Eerste Wereldoorlog
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In 

Flanders Fields

touchscreens

Last Post

Last Post
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Britse oorlogsbegraafplaats

A soldier of 

the Great War. Known unto God

Bergetappes

The Pool of Peace

‘Ieper lag in de Eerste 

Wereldoorlog in de frontlinie, 

raakte volledig verwoest 

en werd steen voor steen 

herbouwd’
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hopteelt voorspoed. De hop geeft het bier zijn 

bittere smaak. Onderweg kun je de hopvelden 

herkennen aan de ijzeren palen waaraan de 

snelgroeiende klimplanten worden vastgemaakt. 

De fraai gerestaureerde Oude Waag doet nu 

dienst als Hopmuseum. Poperinge lag tijdens 

de Eerste Wereldoorlog achter de frontlinie en 

fungeerde als thuisbasis voor de Britse troepen. 

Het werd door de Britten schertsend ‘Klein Parijs’ 

genoemd door de overvloed aan cafés, bordelen, 

cinema’s, concertzalen en clubs. Het Talbot 

House neemt je mee in de geschiedenis van het 

‘leven achter het front’. 

Vanuit Poperinge zetten we koers naar Watou 

dat op een steenworp van de ‘schreve’, de 

onzichtbare grens tussen België en Frankrijk, 

ligt. Het ‘dorp van hoge gisting’ telt twee 

brouwerijen: Van Eecke (Hommelbier) en Sint-

Bernardus. De laatste organiseert rondleidingen 

door de brouwerij die steevast eindigen in het 

authentiek café waar een abt, prior of pater 

wordt geserveerd. In de zomermaanden vormt 

het dorpsplein het decor van het Kunstenfestival 

Watou, een festival dat poëzie verbindt met 

beeldende kunst. 

Trappist Westvleteren
De Westhoek heeft een rijke biertraditie 

van bieren met dorstig makende namen als 

Popperings Hommelbier, Arabier, Boskeun, 

Watou’s Wit of Boeteling. De echte bierkenner 

zet koers naar de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren. 

Binnen de abdijmuren – het complex is 

hermetisch afgesloten van de buitenwereld – 

wordt sinds 1831 het trappistenbier gebrouwen. 

Het bier wordt enkel geschonken in café In de 

Vrede dat aan de overzijde van de abdij ligt. In 

een grote zaal genieten de bezoekers van het 

‘beste bier ter wereld’. In het winkeltje gaan 

de luxe geschenkverpakkingen met zes flesjes 

trappist grif over de toonbank. De flesjes dragen 

echter geen etiket, de kleur van de dop bepaalt of 

Foto’s vorige 

bladzijden, links: 

Ieper, museum In 

Flanders Fields en 

de Menenpoort, 

met de namen van 

gevallenen; rechts: 

Tyne Cot cemetery

belangrijke Duitse posten waren gelegd. De 

Mijnenslag (7-14 juni 1917) kostte in totaal 42.000 

mensenlevens. Mijnkraters en de vele kleine 

begraafplaatsen in het landschap zijn de stille 

getuigen van deze slag.

Hoppeland
Vanuit de heuvels is het een korte rit naar 

Poperinge, een vriendelijk stadje in het hart 

van het Hoppeland. Toen de lakenindustrie 

in de 16de eeuw in verval raakte, bracht de 
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Langs de IJzer 

Vlaamse kust

Beaufort

Foto’s links: 

brouwerijcafé in 

Watou, elders ‘op café’, 

de ‘dodengang’ bij 

Diksmuide; rechts: de 

IJzertoren, Lakenhal en 

belfort in Ieper, Zwarte 

Nonnestraat in Veurne
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Kampeerauto’s
In de Westhoek wordt ook gedacht aan vakantie-

gangers die een kampeerauto verkiezen om rond 

te reizen. In onder andere Diksmuide, Heuvel-

land, Houthulst, Ieper, Poperinge, Veurne zijn 

standplaatsen voor de camper op een camping 

of gedoogplekken met of zonder voorzieningen 

te vinden. Het aantal standplaatsen varieert van 

een tot acht per camping of camperplaats. Voor 

meer informatie zie: www.toerismewesthoek.be/ 

kampeerauto#sthash.nZ9Cl465.dpuf 

Handige websites
Toerisme Westhoek, www.toerismewesthoek.be

Toerisme Brugge, www.brugge.be 

2014-18 100 jaar Groote Oorlog, www.flanders-

fields.be/nl 

In Flanders Fields Museum, www.inflandersfield.be

Hopmuseum Poperinge, www.hopmuseu.be

Wandelnetwerk Heuvelland, www.toerismewest-

hoek.be/wandelnetwerkplanner/heuvelland 

Bartho Hendriksen is toeristisch journalist en 

schreef diverse Capitool Reisgidsen en het boek 

Onverwacht Nederland.

Klein Brugge
Veurne, gelegen op een ‘boogscheut’ van de kust, 

bleef gespaard in de Eerste Wereldoorlog en is een 

echt West-Vlaams stadje dat qua charme en sfeer 

niet onderdoet voor Brugge. De Sint-Niklaaskerk, 

het gotische koor van de Sint-Walburgakerk en 

het belfort bepalen het silhouet van de stad. 

De Grote Markt met de opvallende pomp met 

‘duizend neuzen’ wordt omringd door prachtige 

gebouwen in renaissancestijl waaronder het 

Stad- en Landshuis en het belfort. Het Landshuis 

is vooral bekend om zijn antieke meubilair en 

schilderijen van de Belgische kunstschilder Paul 

Delvaux (1897-1994); het Stadhuis vanwege de 

wandbekleding van Mechels leer. Bij de Dienst 

voor Toerisme in het Stadhuis is een wandelroute 

af te halen die je door de middeleeuwse straatjes 

en langs de stadsversterkingen voert.

Net buiten de stad staat het nostalgische 

Bakkerijmuseum. Het is gevestigd in een 

17de-eeuwse boerderij. Het museum is de 

levensvervulling van Walter Plaetinck, een 

vertegenwoordiger die bakkersmaterialen 

verzamelde bij de honderden bakkers die hij als 

klant had. 

Boetprocessie
Op de laatste zondag van juli doen de inwoners 

van Veurne boete. De Boetprocessie is een 

eeuwenoude traditie, de eerste vond plaats in 

1664. In de middag trekt een imposante stoet 

door de stad. Figuranten brengen taferelen uit het 

Oude en Nieuwe Testament tot leven. Boetelingen, 

blootsvoets en gekleed in een ruwe pij, trekken 

eeuwenoude beeldengroepen voort die het 

lijdensverhaal van Christus uitbeelden. Andere 

boetelingen dragen een kruis als teken van geloof 

en boete. Na afloop van de processie vieren de 

boetelingen feest op de de kermis op de Grote 

Markt.

Middeleeuws en modern
De laatste stop van onze reis door de Westhoek 

is het Abdijmuseum Ter Duinen 1138. De abdij 

ligt, zoals de naam al aangeeft, in de duinen van 

Koksijde op nog geen zes kilometer van Veurne. 

In 1138 sloot de kleine kloostergemeenschap 

zich aan bij de orde van de cisterciënzers. De 

beeldenstorm in 1566 maakte een einde aan het 

bloeiende kloosterleven en de ruïne van de abdij 

verdween langzaam onder het duinzand. Het 

museum combineert een eigentijdse expositie vol 

multimediale presentaties over het dagelijks leven 

in een cisterciënzerabdij met de contouren van 

het kloostercomplex dat vanonder het zand werd 

blootgelegd. <

Foto’s: Grote Markt 

met stadhuis, landhuis 

en Sint-Walburgakerk 

in Veurne; 

gereconstrueerde 

loopgraaf in 

Bayernwald, Wijtschate 

(Heuvelland)
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professioneel
slagvaardig
objectief

Dé specialist in Nederland op het gebied van 
expertises en taxaties voor campers en caravans.
Partner voor verzekeraars, gevolmachtigden, 
schadeherstelbedrijven en particulieren.

Camper Caravan Expertise     T 088 730 66 66     www.campercaravanexpertise.nl     info@campercaravanexpertise.nl
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GETAXEER
D

Comfort, functionaliteit, esthetiek en natuurlijk de juiste prijs! Chausson streeft 
naar de beste verhouding tussen uitrusting en prijs. Sommige accessoires 

worden beschouwd als onmisbaar en zijn daarom standaard aanwezig. 

Voor CHAUSSON is de camper synoniem aan 
puur plezier en aangename avonturen

Kijk voor meer informatie op www.chausson.nl of www.ronhazenberg.com
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The Geo Game

 

DigiFactory, 24,2 MB, gratis

Jan Guillou
Tussen rood  
en zwart

Tussen rood en zwart

Bruggenbouwers Dandy uit 

het noorden

Prometheus, 320 blz., € 15,–

Maarten van Rossum
Drie oorlogen

Nieuw-Amsterdam, 320 blz., € 12,50

Lezersactie

Jheni Osman, Lonely Planet
Wereldwonderen

Lonely Planet Wereldwonderen

Kosmos Uitgevers, 256 blz., € 24,99
verschijnt op 28 oktober 2014
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TOPOCCASION

Carthago 
chic e-line I 51 yachting

Keuken en eten

Sanitair en verwarming

Cabine

Carthago maakt campers voor fijnproevers, voor liefhebbers die 
zeker willen weten dat hun camper perfect is afgewerkt. Hier in de 
bovenklasse van het ‘confectie-assortiment’ kom je maar zelden een 
heel jonge occasion tegen. Dit is geen koopje maar het gaat dan ook 
om een zo goed als nieuwe Carthago. De kop is er ruimschoots af, de 
nieuwprijs was net geen anderhalve ton. Deze topintegraal biedt een 
zee van ruimte en veel luxe en comfort. De camper is gebouwd op een 
AL-KO Heavy verlaagd breedspoorchassis.

Specificaties
merk Carthago
type chic e-line I 51
 yachting
soort integraal
bouwjaar 2014
basisvoertuig Fiat Ducato 
uitvoering 42 H 3.0 diesel
vermogen 177 pk
transmissie automatisch
kenteken 4-TSK-64
datum 1e toelating 02-05-2014
kilometerstand 6900 km
zitplaatsen 4
slaapplaatsen 4
gewicht leeg 3435 kg
maximaal gewicht 4500 kg
lengte 7,81 m
breedte 2,27 m
hoogte 3,15 m
stahoogte 2,11/1,98 m
verkoopprijs € 128.850,-

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

Slapen

Overig
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ZAKELIJK

model, type, onderstel en andere formele 

kenmerken. Alle gegevens verwerkt hij in een 

speciale campertaxatie-app. De accessoires 

en opties worden vermeld met nieuwprijs en 

dagwaarde op dat moment. De expert kruipt 

daarna in alle hoeken en gaten, checkt de 

onderdelen van het Ducato-onderstel en van de 

opbouw: elektra, gas, water, chassis, rubbers, 

isolatie – niets ontgaat hem. 

Hij bekijkt uitvoerig de buitenkant, plaatwerk, 

lakwerk, lijsten, kitnaden, doorvoerpunten, dak 

en bodem. Beschadigingen legt hij vast. Op de 

vraag wat de belangrijkste punten zijn, antwoordt 

Martin: ‘Alles kan belangrijk zijn, maar de 

vochtmeting is een cruciaal onderdeel van de test. 

En alle banden worden specifiek vermeld in het 

rapport; het profiel is meestal niet het probleem, 

maar te oude banden vergroten het risico op een 

klapband en dat kan tot enorme schade lijden.’

De hamvraag
Tijdens de taxatie geeft Martin antwoord op vragen 

van André, die zo veel mogelijk over zijn Hymer 

wil weten. Ook komt Martin hier en daar met een 

advies, gevraagd en ongevraagd. Na afloop staat 

André klaar voor de hamvraag: ‘En wat is nou de 

waarde?’ De mannen lopen samen nog één keer 

door de gegevens en vervolgens noemt Martin de 

getaxeerde vervangingswaarde. André grijnst: ‘Dan 

heb ik ‘em voor de goeie prijs gekocht!’. <

De meeste verzekeraars hanteren bij totaalverlies 

van de camper de dagwaarde als uitgangspunt 

voor de schadevergoeding. Na een ongeval moet 

die dagwaarde soms onder lastige omstandigheden 

worden vastgesteld. Vragen over en weer kunnen 

het gevolg zijn. Ook zijn er verzekeraars die 

streven naar het vastleggen van de waarde op het 

moment dat de verzekering ingaat. Zo heeft Aveco 

Verzekeringen voor jonge gebruikte campers een 

regeling die is gebaseerd op de nieuwwaarde. 

Campers die ouder zijn dan zes jaar worden 

getaxeerd door een expert; die taxatiewaarde geldt 

dan als uitgangspunt voor de volgende vijf jaar.

Met de expert op pad
Op een zonnige zomermiddag treffen we Martin 

Groen van Camper Caravan Expertise (CCE) in 

Roosendaal. Daar stelt hij een taxatierapport 

op van de nieuwe aanwinst van André Voeten, 

een Hymer B514 SL Gold Edition uit 2007. 

Eerst haalt Martin zijn spullen uit zijn auto: 

rolmaat, vochtmeter, uitschuifladder, camera, 

iPad enzovoort. Hij registreert kenteken, 

chassisnummer, kilometerstand, gewichtenplaatje, 

De waarde van een taxatie
DUIDELIJKHEID VOOR EIGENAAR EN VERZEKERAAR

Op een schade aan de camper zit natuurlijk geen enkele camperaar 
te wachten. Gelukkig hebben veel camperbezitters er nooit mee te 
maken. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoe zit het dan 
bijvoorbeeld met het vaststellen van de dagwaarde van de camper?

oktober
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TOPOCCASION

Globecar  
Globescout Style 

Keuken en eten

Sanitair en verwarming

Cabine

Een vrijwel nieuwe buscamper met dertigduizend kilometer op de 
teller, dat is een interessante occasion. Deze Globecar heeft nogal wat 
extra’s. Bumpers, dakspoilers en luifel zijn in dezelfde zilverkleurige 
metallic lak gespoten als de bus zelf. Ook de dakreling, de licht-metalen 
velgen, de indirecte ledverlichting en een railsysteem met spotjes horen 
tot het Style-pakket. De royale schuifdeur aan de rechterkant heeft een 
soft-lock, een elektrische sluithulp die geen herrie maakt. Achterop is 
een wegdraaibaar fietsenrek gemonteerd.

Specificaties
merk Globecar
type Globescout Style
soort buscamper
bouwjaar 2014
basisvoertuig Citroen Jumper
uitvoering 2.2 HDi (diesel)
vermogen 150 pk
transmissie handgeschakeld
kenteken 3-TRP-84
kenteken deel 1 22-04-2014
kilometerstand 30.000 km
zitplaatsen 4
slaapplaatsen 2 (+1)
gewicht leeg 2855 kg
maximaal gewicht 3300 kg
lengte 5,99 m
breedte 2,05 m
hoogte 2,58 m
stahoogte 1,91 m
verkoopprijs € 57.900,-

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

Slapen

Overig
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www.eurotrek.nl

www.aartcamperinbouw.nl

www.century.nl

www.dehaancampers.nl

www.westfalia-campers.nl

www.ronhazenberg.com

Kerklaan 16  –  9665 PB Oude  Pekela
T +31 597 67 66 66  –  E info@ronhazenberg.nl

www.swartcampers.nl www.vandrogen.nl

Orionweg 53  –  8938 AG  Leeuwarden
T +31 58 280 25 00  –  E info@vandrogen.nl

www.jonkerenenvos.nl

www.zingercampers.nl www.vrijheidcampers.nl

Westgat 1a  –  8321 ED Urk
T +31 527 24 07 18  –  E info@vrijheidcampers.nl 

Heawei 23  –  8406 AW  Tijnje
T +31 513 57 12 00  –  E info@dehaancampers.nl

Paterswoldseweg 139  –  9727 BE Groningen
T +31 50 853 72 51  –  E welkom@century.nl

Jachtlustweg 49a  –  8563 AC Wijckel
T +31 514 60 21 19  –  E info@swartcampers.nl   

Printer 31  –  7741 ME  Coevorden
T +31 524 59 37 00  –  E info@eurotrek.nl

Onlandweg 1  –  9482 TC  Tynaarlo
T +31 592 55 50 90  –  E info@westfalia-campers.nl

De Hanekampen 4b  –  9411 XM  Beilen
T +31 593 38 00 00

E autobedrijf.zinger@volkswagen-specialist.nl

Stephensonweg 2a  –  7741 KW  Coevorden
T +31 524 51 37 11  –  E info@jonkerenenvos.nl 

Zwolseweg 28  –  8141 EZ  Heino
T +31 572 85 31 33  –  E info@aartcamperinbouw.nl

www.deroocampers.nl

Unikenkade 1  –  9503 PD  Stadskanaal
T +31 599 64 89 78  –  E herwin@deroocampers.nl 

ALLE CAMPERBEDRIJVEN DIE AANGESLOTEN 
ZIJN BIJ DE AVECO CAMPER SCHADE SERVICE 
Kijk voor meer informatie op: Avecoverzekeringen.nl/schadeservice
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www.stijkelcampers.nl

www.safaricamper.nlwww.volkswagencampers.nl

www.scharphofcampers.nl

Zandzegge 3a  –  1731 LP Winkel
T +31 72 571 95 96  –  E info@safaricamper.nl 

Basicweg 5a-c  –  3821 BR Amersfoort
T +31 33 453 08 82  –  E info@vwcampers.nl 

www.multicampers.nl

Industrieweg 10  –  6702 DR Wageningen
T +31 317 42 37 85  –  E info@multicampers.nl

Noorderbreedte 10  –  3845 MB Harderwijk
T +31 341 41 32 15  –  E info@stijkelcampers.nl 

www.geldersecaravancentrale.nl

Anthonie Fokkerstraat 37  –  3772 MP Barneveld
T +31 342 41 50 52  –  E info@geldersecaravancentrale.nl

www.dejongcaravans.nl

Industrieterrein De Netelhorst 1  –  8051 KE Hattem
T +31 38 444 37 77  –  E info@dejongcaravans.nl

www.campertotaal.nl

www.buscamper.nl

Pascalweg 24  –  4104 BG Culemborg
T +31 345 54 57 60  –  E info@buscamper.nl

www.van-tuyl.nlwww.hebocampersgiethoorn.nl

Beulakerweg 131a  –  8355 AE  Giethoorn
T +31 521 36 24 27  –  E info@hebocampersgiethoorn.nl 

Rudolf Dieselstraat 5  –  7442 DR Nijverdal
T +31 548 62 61 61  –  E info@scharphofcampers.nl  

www.brugginkcaravans.nl

Kamerlingh Onnesstraat 19  –  7271 AZ Borculo
T +31 545 27 17 18  –  E mail info@brugginkcaravans.nl

www.brugginkcaravans.nl

Windmolen 28  –  7609 NN Almelo
T +31 546 82 91 93  –  E mail info@brugginkcaravans.nl

Nieuwe Steeg 48  –  4171 CW Herwijnen
T +31 418 58 12 16  –  E info@van-tuyl.nl 

Einsteinweg 6  –  3404 LK  IJsselstein
T +31 30 687 05 27  –  E info@campertotaal.nl 

Binnenhaven 4a  –  7547 BH  Enschede
T +31 53 434 94 94  –  E info@benica.com

www.benica.comwww.avereschcampers.nl

Butaanstraat 21  –  7463 PG  Rijssen
T +31 548 51 36 70  –  E info@avereschcampers.nl 
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www.ridderbeks.nl www.tielencampers.nl

www.ddcaravans.nl www.kampeercentrumdejong.nl

www.vanvenrooymotorhomes.nl

Galliérsweg 39a  –  5349 AT Oss
T +31 412 45 53 07  –  E info@vanvenrooy.com 

Edisonweg 43  –  6101 XJ Echt
T +31 475 41 01 01  –  E info@ridderbeks.nl 

 

www.vanbaarencaravansencampers.nl

Zandzegge 1  –  1713 LP Winkel (N-H)
T +31 224 54 02 44  –  E info@vanbaarencaravansencampers.nl

www.kampeercentrumbudel.nl

Meemortel 34  –  6021 AE Budel
T +31 495 49 33 55  –  E info@kampeercentrumbudel.nl

Hoebertweg 4  –  5966 ND America
T +31 77 464 90 40  –  E verkoop@tielencampers.nl 

www.linderscampers.nl

Bolle Akker 3  –  5761 RW  Bakel
T +31 492 34 25 08  –  E info@linderskampeerautos.nl

www.libacampers.nl

Hamsestraat 16a  –  5298 NA Liempde
T +31 411 63 33 79  –  E info@libacampers.nl

www.caravan-camperlimburg.nl

Mauritsweg 126  –  6171 AK Stein
T +31 46 433 35 74  –  E info@caravan-camperlimburg.nl

www.campersencars.nl

Rijksweg 68  –  4255 GM Nieuwendijk
T +31 183 40 12 00  –  E info@campersencars.nl

Rotterdamseweg 266a  –  2628 AS Delft
T +31 15 262 74 33  –  E info@ddcaravans.nl 

Beeklaan 24a  –  2191 AB Hillegom - De Zilk
T +31 252 51 77 17  –  E verkoop@kampeercentrumdejong.nl

www.beroca.nl www.caravancenter.nl

www.campermatheeuwsen.nl

www.mobiledrome.nl

Argon 33  –  4751 XC Oud Gastel / Roosendaal
T +31 165 57 06 25  –  E info@mobiledrome.nl

Berghemseweg 2a  –  5373 KH Herpen
T +31 486 41 36 78  –  E corvandenoever@hetnet.nl

De Run 8273  –  5504 EM  Veldhoven
T +31 40 254 26 38  –  E info@automatheeuwsen.nl  

Leemskuilen 38  –  5563 CL  Westerhoven
T +31 40 207 65 88  –  E info@beroca.nl 
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TOPOCCASION

Karmann-Mobil  
Colorado 600

Keuken en eten

Sanitair en verwarming

Cabine en rijden

De luxueuze Karmann Colorado is binnen zijn segement een 
topcamper. De befaamde Duitse carrosseriebouwers maken al meer 
dan vijftig jaar campers. De Colorado wordt volgens een gepatenteerde 
bouwwijze met gevoel voor perfectie geconstrueerd en afgewerkt. 
In deze jonge occasion is een comfortabel, prettig aanvoelend en 
ruim interieur gecombineerd met elegante buitenlijnen en perfecte 
rijeigenschappen, dat laatste dankzij de Volkswagen T5 als basis. Alles 
aan de Colorado straalt kwaliteit uit. Een camper voor kenners die wars 
zijn van compromissen. 

Specificaties
merk Karmann-Mobil
type Colorado
soort alkoof
bouwjaar 2012
basisvoertuig Volkswagen
uitvoering Transporter T5  
 2.0 TDI
vermogen 140 pk
transmissie 7-traps DSG 
 automaat
kenteken 79-XDT-2
kenteken deel 1 25-05-2012
kilometerstand 50.545 km
zitplaatsen 4
slaapplaatsen 4
gewicht leeg 2850 kg
maximaal gewicht 3500 kg
lengte 6,18 m
breedte 2,15 m
hoogte 2,90 m
stahoogte 1,95 m
verkoopprijs € 62.850,-

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

-

Slapen

-

-

Overig
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Camper Centrum 
Nederland

De Oercamper. Het Origineel. Vrijheidssymbool. Het zijn veel gehoorde typeringen van de Volkswagen California. 
Al in de vijftigerjaren werden er campers op basis van Volkswagen gebouwd. Maar sinds 2004 ontwikkelt en 
produceert Volkswagen de California volledig zelf. Met de hoogste kwaliteitsnormen en nieuwe dimensies in 
ruimtebenutting en bedieningsgemak. Nu, tien jaar later, is de jaarproductie hoger dan ooit en rolde onlangs de 
50.000ste California van de band.

Een prachtige mijlpaal om samen met u te vieren. Kom daarom naar de gezellige 
Volkswagen Camper Huisshow in Amersfoort, die van 24 oktober t/m 1 november 
aanstaande wordt gehouden. Met vele aantrekkelijke aanbiedingen, een heel 
aantrekkelijk jubileummodel van de California en een leuk present voor iedere bezoeker. 
Kijk voor meer informatie op volkswagencampers.nl.

Volg ons ook op:



  Groningen  Plaats
 1. Century Campers  .........................................................  Groningen
 2. Ron Hazenberg Campers  .......................................  Oude Pekela
 3. De Roo Campers  ...........................................................  Stadskanaal

  Friesland  Plaats
 4. De Haan Campers  ........................................................  Tijnje
 5. Swart Campers  ..............................................................  Wijckel
 6. Van Drogen Campers & Caravans  ....................  Leeuwarden

  Drenthe  Plaats
 7. Achterkamp Campers  ...............................................  Tynaarlo
 8. Eurotrek Campers  ........................................................  Coevorden
 9. Jonkeren & Vos  ..............................................................  Coevorden
 10. Zinger Campers .............................................................  Beilen

  Flevoland  Plaats
 11. Vrijheid Campers  .........................................................  Urk

  Overijssel  Plaats
 12. Aart Camperinbouw  ...................................................  Heino
 13. Averesch Campers  ......................................................  Rijssen
 14. Benica Campers  ............................................................  Enschede
 15. Bruggink Caravans & Campers  .........................  Almelo
 16. Hebo Campers Giethoorn  ......................................  Giethoorn
 17. Scharphof Campers  ...................................................  Nijverdal

  Gelderland  Plaats
 18. Autobedrijf Van Tuyl  ..................................................  Herwijnen
 19. Bruggink Caravans & Campers  .........................  Borculo
20. Buscamper Nederland  .............................................  Culemborg
21. De Jong Caravans & Campers  .............................  Hattem
 22. Gelderse Caravan Centrale  ...................................  Barneveld
 23. Multicampers Wageningen  ..................................  Wageningen
 24. Stijkel Campers  ............................................................  Harderwijk

  Utrecht  Plaats
 25. Camper Totaal  ................................................................  IJsselstein
 26. Camper Centrum Nederland  ................................  Amersfoort

  Noord-Holland  Plaats
 27. Dick Groot Safaricampers  .....................................  Winkel
 28. Van Baaren Caravans + Campers  .....................  Winkel

  Zuid-Holland  Plaats
29. DD Caravans & Campers  ........................................  Delft
30. Kampeercentrum De Jong  .....................................  Hillegom/De Zilk

  Noord-Brabant  Plaats
31. Campers & Cars  ............................................................  Nieuwendijk
32. Beroca Camper & Caravan  ....................................  Westerhoven
 33. Camper en Caravancenter
  Cor van den Oever  .......................................................  Herpen
 34. Camperbedrijf Henrie Matheeuwsen  .............  Veldhoven
 35. Liba Campers  ..................................................................  Liempde
 36. Linders Kampeerauto’s  ...........................................  Bakel
37. Mobiledrôme & Partners  .......................................  Oud Gastel
38. Tjeu van Horne - Kampeercentrum Budel  ..  Budel
39. Van Venrooy Motorhomes  .....................................  Oss

  Limburg  Plaats
40. Ridderbeks  .......................................................................  Echt
 41. Tielen Campers  .............................................................  America
42. Caravan & Camper Limburg  .................................  Stein
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Uw voordeel van onze samenwerking met meer
dan 40 camperbedrijven:

 Geen standaard eigen risico van € 150,- 

 Fabrieksgarantie blijft van kracht bij schadeherstel door merkdealer

 Zorgeloze financiële  afwikkeling

 Snelle schadeafhandeling

 Professionele reparatie

 Aantrekkelijke premie

Aveco Camper Schade Service
Verzekerd van goed schadeherstel!

De specialist in 
camperverzekeringen!

 T (0523) 28 27 29
 E info@avecoverzekeringen.nl
 I www.avecoverzekeringen.nl/schadeservice

Aveco 14.09 adv CampersCaravans 240x340.indd   1 19-09-14   15:04
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