
  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

  Zeeland  Plaats
43. De Laat Caravans en Campers .......... ’s-Heer Arendskerke
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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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Drenthe  met eigen camper door West-Afrika  primeurs 

in Stuttgart  culinaire geneugten van Bretagne  Griekse 

Westkust en Peloponnesos  Noord-Spanje pelgrimsland  

Italianen en campers  tunen   Patagonië: ongerepte natuur 

 Bregenzer Festspiele   banden  portretten: Hymer ML-I 

 Pössl Roadstar 600l  Pilote P 940 GJ  TopOccasions  

Mons Culturele  Hoofdstad  TopCamperplaatsen
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Perfect 
gecombineerd.

De nieuwe HYMER ML-T op Mercedes-Benz:

Met deze ML-T legt het toonaangevende merk HYMER de lat opnieuw een stuk hoger.  
Meer laadvermogen en comfort dankzij innovatieve lichtgewicht constructies en  
de modernste aandrijftechniek van Mercedes. Al meer dan 30 jaar spreekt Hymer  
camperaars in heel Europa aan met de hoge veiligheidsstandaard, technische innovatie,  
degelijke uitstraling  en smaakvolle interieurs. Ervaar het merk van de toekomst!
www.hymer.com/nl
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Verantwoordelijkheid

coverfoto: wassende vrouwen aan meeroever in 

het westen van Mali, een foto van Jeannette en Jan 

Mulder tijdens hun Afrikareis

EEN ITALIAANS DAL

hoofdredacteur
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11 Agenda
Alvast een lijstje met najaarsbeurzen.

12 Varen en rijden door 
West-Griekenland
Met een hagelnieuwe Bürstner Brevio 
wordt Griekenland verkend: mooie 
eilandtochten, uitzichtrijke bergritten, 
af en toe een boot, gezellig straatleven. 
Inclusief een rondje Peloponnesos.

18 Campernieuws
Pilote P 740 GJ

21 Varia
Korte berichten over hoofd- en 
bijzaken.

24 Campernieuws
Hymer ML-I 580

34 Campernieuws
Pössl Roadstar 600 l

58 Slow travel ‘en plein air’
In het hoogseizoen tref je in Europa 
regelmatig Italiaanse camperaars. 
‘Onze man in Italië’ bericht over de 
camperwereld van de Italianen. En 
over twee Nederlanders die met een 
camper een huis in Toscane zoeken.

73 Camperplaatsen
Deze keer in Noord-Frankrijk, in 
Gouda en in Schotland.

79 Mons, cultuurparel in 
mijnwerkersgebied
Een mooie Waalse stad, aan de rand 
van de roemruchte Borinage met zijn 
steenkoolmijnen. In 2015 is Mons 
Culturele Hoofdstad van Europa en 
dan zijn er vele extra redenen om die 
stad aan te doen.

85 Het belang van goede 
banden
Camperbanden, bandenspanning, 
winterbanden en profiel.

87 Boeken, sites en apps
Mooie boeken en handige apps.

91 Geef uw camper vleugels
Nuttige informatie voor wie 
overweegt om zijn camper net wat 
meer pit te geven. Na het tunen van 
de motor hoeft minder te worden 
teruggeschakeld.

90 Topoccasions
Drie uitzonderlijk mooie, nog jonge 
tweedehands campers.

Ongerept Patagonië: 
puur natuur
Het zuidelijke deel van Zuid-Amerika, 

Patagonië, ligt in Argentinië en Chili. 

Met een 4x4 camper toeren we kris 

kras door de Andes, van de chalets in 

Bariloche, via de steppen, de meren, de 

gletsjers en de bossen tot onderin Tierra 

de Fuego, het uiterst koele Vuurland.

Campertoer door Drenthe
Een ontspannen verkenning van het stukje Nederland met de meeste rust en ruimte. 

Beekdalen, es- en brinkdorpen, uitgestrekte bossen, levend hoogveen en leuke musea.

EN VERDER:

Het sprookje van Bregenz
In vakantiestemming naar de opera? In Bregenz is dat heel gewoon. 

In juli en augustus vinden hier de Festspiele plaats met spectaculaire 

uitvoeringen op een podium in de Bodensee.

 48

 82

 62
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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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DE EERSTE BEURZEN VAN HET NIEUWE JAAR

OPTIMISME HOUDT AAN

Tekst: Harry Schuring

Foto’s: Harry Schuring, 

fabrikanten

CMT Stuttgart
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naast het parkeerterrein, werd door maar liefst 

4625 voertuigen gebruikt, een stijging van 

25 procent.

Onder nieuw gepresenteerde modellen waren 

weer veel buscampers. Bij introducties in de 

andere categorieën viel vooral de show op rond 

de Hymer ML-I, een prijzige middenklassen-

integraal, gebouwd op de Mercedes Sprinter; een 

kennismaking vindt u elders in dit nummer. Veel 

stiller voegde LMC een ‘kleine’ tweepersoons-

integraal toe, de Explorer SportLine 585.

Trends
Het jaar 2015 brengt veel campers die op een 

nieuw basisvoertuig zijn gezet. Fiat vernieuwde 

zijn marktleider Ducato – de basis van ongeveer 

tweederde van alle campers – en Ford bracht 

de Transit in een behoorlijk verfriste editie. 

De motoren worden zuiniger, schoner en 

stiller. Dat is vooral te danken aan het feit 

dat de Ducato toch op zijn hoede moet zijn 

voor concurrenten als de Transit, de Sprinter 

van Mercedes en de Renault Trafic. Voor een 

aantal modellen leidde de chassiswissel ook tot 

vernieuwingen in de opbouw, waardoor trends 

als lichtere constructie, hagelbestand GFK-

plaatmateriaal en het terugdringen van hout in 

de wanden sneller worden doorgevoerd.

5

Leuke blikvanger 
Landsberg liet in Stuttgart met de 1165 QB/

SO zien hoe een op maat gemaakte camper 

op MAN-chassis er uit kan zien. Voor een 

klant werd de slide out in de woonruimte 

onder meer benut voor een heus drieklavierig 

orgel. Achterin is een slaapkamer met een 

riant queensize bed; nog twee passagiers 

kunnen slapen op een brede sofa. Leeg is het 

gewicht ruim 11 ton. Deze uitvoering kost 

in Duitsland € 567.600,-, inclusief een paar 

flatscreens, het orgel en een garage achterin 

voor een VW Up.

Caravana
Bij de Caravana was dit jaar de Elfstedentocht als thema gekozen, voor veel exposanten aanleiding om hun stand en/of hun voer-

tuigen wat in die richting op te leuken. Dat het aantal bezoekers wat lager was dan vorig jaar, kwam volgens organisator WTC/Expo 

door zeer slecht weer op vrijdagavond met de nasleep daarvan op zaterdagochtend. Hoe dan ook, bezoekers en standhouders uitten 

zich tevreden.

Op de openingsochtend werd aandacht besteed aan een designwedstrijd voor kampeervoertuigen. Grappige ontwerpen van enkele 

hogescholen en universiteiten werden besproken en beoordeeld, maar het ei van Columbus leek nog niet gelegd.

Op deze beurs maakte ANWB’s kampeertijdschrift KCK bekend welke camper het predikaat Camper van het Jaar zou krijgen. 

Een vakjury verkoos daarvoor de in Stuttgart gespotte LMC Explorer 585, een korte, sportieve integraal voor twee personen met 

 alleen een hefbed. Rijklaar 2700 kg, veel ruimte en een lange garantie op basis van LMC’s innovatieve bouwwijze waren belangrijke 

punten voor de jury.

Servicebedrijf Jasicamp had een camper hoog op een hefbrug gezet waardoor bezoekers uitleg gegeven kon worden over onder meer 

levelsystemen en luchtvering.

De nieuwe Activa 

One van Eura 

Mobil is een ruime 

alkoofcamper die, door 

gewichtsbesparende 

bouwwijzen, toch veel 

beladingsruimte heeft
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Buscamper

Vakantiebeurs

Wordt de camper smart?

Buscamper: Adria Twin 640 SLX

Integraal: Niesmann+Bischoff Flair 920 LEHalfintegraal: Bürstner Ixeo Time IT 590

Alkoof: Bürstner Argos Time A 670 G

Onder: Karmann 

Mobil presenteert 

de Dexter 590, een 

compacte buscamper 

op Mercedes Sprinter; 

daaronder het interieur 

van de nieuwe Pössl 

Roadstar 600l
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VOORKOMCAMPERDIEFSTAL.NL

Waarom Construct | mechanische diefstal beveiliging? 

 Bewezen effectief antidiefstal systeem

Eenvoudig in gebruik, ook bij dagelijks gebruik

Vrij van onderhoud en storingen

Verkrijgbaar voor (bijna) iedere camper / auto / bedrijfsauto

Leverbaar voor handgeschakelde en automatische transmissie

Stand- alone systeem: werkt volledig zelfstandig zónder elektronica

Relatief lage aanschafprijs

Montage door getrainde professionals

Geaccepteerd door iedere verzekeraar

Gratis meeverzekerd door uw verzekeraar

5 jaar garantie

Importeur Benelux: Pascari automotive | 030 – 878 25 12 | info@constructsloten.nl

De Construct sloten zijn SCM goedgekeurd*

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

Aanbieding:

Construct “Premium”

voor € 525,- 

incl. montage

S
IN

CE

SIN
C

E

1991
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A
genda

18-19 april
ANWB Lentedagen,  
Recreatiegebied Bussloo

10-17 uur, entree € 8,– (€ 6,50 voor ANWB-leden) als u 

online kaartjes bestelt, € 10,– resp. € 8,– aan de kassa; 

parkeren € 4,-

Recreatiegebied Bussloo, Kneuterstraat 38, 7384 CN Wilp

29 augustus-6 september
Caravan Salon, Düsseldorf

10-18 uur, entree € 14 (bij online aanschaf 2 dagen geldig 

i.p.v. 1), Messe Düsseldorf (goed bewegwijzerd)

18-20 september
Camperbeurs Hardenberg

10-17 uur, entree € 6, parkeren gratis

Evenementenhal, Energieweg 2, Hardenberg

25-26 september
Boten- en Camperbeurs, Gorinchem

vrijdag 12-17, zaterdag 9-17 uur, entree gratis

Lingehaven, Eind 5, Gorinchem

7-11 oktober
Kampeer & Caravan Jaarbeurs, Utrecht

10-17 uur, entreeprijs nog niet bekend

Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, Utrecht

12-20 september
Salone del Camper, Parma

9.30-18 uur, entreeprijs nog niet bekend

Parma Exhibition Center, Viale delle Esposizioni 393A, 

43126 Parma, Italië
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PELOPONNESOS, LEFKADA, KEFALONIA

VAREN EN RIJDEN DOOR 
WEST-GRIEKENLAND
Strakblauwe hemels, helder water in twintig tinten blauw, paradijselijke 

baaien, vriendelijke mensen en veel stenen die ooit de pleinen, kantoren, 

huizen en tempels vormden van de oudste democratie ter wereld … Onze 

vaste campertesters Carla en Kees reden met een Bürstner Brevio naar de 

Italiaanse havenstad Ancona en scheepten in voor Griekenland.

Tekst en foto’s: CamperCaKe

april
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Voorgaande bladzijden: 

Nydri op Lefkada. 

Hierboven: Assos 

op Kefalonia; links: 

Kefalonia; rechts: 

Lefkada; onder: 

camping Thines in 

Finikounda op de 

Peloponnesos

Rechter bladzijde: 

bijna altijd buiten eten; 

reuzenschildpad in de 

haven van Argostoli

Lefkada
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Kefalonia

Bürstner Brevio 

-

Inktvis hangt aan lijnen te drogen, louter mannen 

bevolken de terrassen, dobbelstenen kletteren op 

de tric-tracborden, frappé verkoelt de reizigers …

Peloponnesos

TOP009_griekenland hs.indd   15 17-03-15   11:30
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je ontelbare uren handwerk kunt aflezen. Vol met 

indrukken overnachten we op camping Tholo 

Beach ten zuiden van Zacharo. ‘s Morgens worden 

we al vroeg gewekt door de zon; dat is fijn, want 

ons doel is Finikounda in het zuiden van de 

Peloponnesos. Een prachtige rit door eindeloze 

olijfgaarden, kleine dorpjes brengt ons uiteindelijk 

weer bij diepblauw zeewater. Wij strijken neer 

op camping Thines en boffen met een plek pal 

aan zee. Finikounda is een schilderachtig dorpje 

aan een kleine baai met een mooi zandstrand. 

Vanaf de camping loop je zo het dorp in: de 

ene taverne ziet er nog aanlokkelijker uit dan 

de andere. We fietsen naar Methoni, ongeveer 

11 kilometer, met een paar fikse klimmetjes. Dat 

is flink zweten bij dik 30 graden! Daarna smaakt 

de frappé (ijskoffie) extra lekker. Hier dwalen we 

langs fraaie restanten van een Venetiaans fort naast 

de vissershaven. Zo vliegen de dagen voorbij met 

bovenal veel zwempartijen in zee. Maar er lonkt 

nog meer moois, we starten ’s morgens bijtijds 

en ontbijten onderweg in een haventje, dat is 

het ware camperleven. Githion, ons einddoel 

vandaag, ligt zo’n 150 km oostwaarts. En dat 

zijn geen snelwegkilometers! We slingeren hoog 

door de bergen langs ontelbare olijfgaarden en 

ontwaren dan plots weer schilderachtige baaien. 

Vol verwachting rijden we uiteindelijk camping 

Gythion Bay op. Die blijkt een schot in de 

roos! Leuke plekjes kriskras onder olijfbomen, 

een prachtig zwembad, ligbedden en zelfs een 

loungehoek – dit alles met zeezicht! ’s Avonds 

april

genieten we op het sfeervolle terras aan zee van 

ons diner onder de sterrenhemel, romantischer 

kan niet! Uitgerust stappen we ’s morgens op de 

fiets richting Githion, in vroeger tijden de haven 

van Sparta. Het stadje leunt tegen een berghelling 

met zicht op de haven. Inktvis hangt aan lijnen 

te drogen, terrassen zijn bevolkt door Griekse 

mannen, dobbelstenen kletteren op het tric-

tracbord, frappé verkoelt de reizigers – het Griekse 

leven ten voeten uit.

Verder op ons rondje Peloponnesos klimmen 

we naar grote hoogten, waar het zomaar 

10 graden kouder is, en komen ten slotte in 

een tuinbouwgebied – die lekkere tomaten in 

de Griekse salade moeten toch ergens vandaan 

komen. In Nauplion (of Nafplion), de vroegere 

hoofdstad van Griekenland, liggen kolossale 

cruiseschepen in de haven; de hectiek van de 

liggen op zo’n 10 km van de stad, wij belanden 

in Plaka Drepanou op camping New Triton. De 

kleine dorpjes met schilderachtige vissershavens, 

tavernes en veel sinaasappelboomgaarden zijn 

goed te befietsen. We reizen verder, het eind van 

onze vakantie komt helaas in zicht. We koersen 

naar Korinthe om het beroemde kanaal met eigen 

ogen te zien. Je moet geen last van hoogtevrees 

hebben, want je kijkt zomaar 80 meter in de 

diepte. Het 122 jaar oude kanaal heeft zijn beste 

tijd gehad, maar sleepboten trekken er nog altijd 

middelgrote vracht- en cruiseschepen doorheen. 

We vervolgen onze route richting Igoumenitsa. 

Na een overnachting in de haven van Mesolongi 

rijden we voor de tweede keer door de toltunnel 

bij Preveza, zo is de cirkel rond.

Tijdens de laatste dagen op camping Drepanos 

in Igoumenitsa genieten we van het drukke 

scheepvaartverkeer rond de haven. En dan is het 

Griekse feest ten einde. Wat een vriendelijkheid 

hebben we ondervonden en wat een goede 

voorzieningen; zo biedt elke door ons bezochte 

camping gratis wifi, perfect! Wat zullen we thuis 

in bed de achtergrondmuziek van de zee met het 

zachte gebrom van de vissersbootjes missen. Antio 

Elláda, adieu Griekenland! <

De haven van Fiskardo 

op Kefalonia, de 

Brevio bij de haven 

van Plaka Drepanou 

en tempelresten 

in Olympia op de 

Peloponnesos
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PILOTE PACIFIC P 740 GJ

Pilote Pacifi c P 740 GJ
FRANSE SFEER INCLUSIEF CADEAUS

Wonen

Tekst en foto’s: CamperCaKe
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CAMPERNIEUWS

Keuken 

Douche en wc

Slapen

Resumé
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HUTRONIC.NL

Pilote Nederland www.pilotecampers.nl
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Vario Perfect 1100

Om alles weer in perspectief te kunnen zien, maken we hier 

melding van een van de recentste motorvilla’s, zoals die bij 

Vario Mobil op aanvraag worden vervaardigd. Dit rollende luxe-

apartement weegt 18 ton, is 11 m lang, 2,55 m breed en 3,9 m 

hoog. De woonruimte wordt vergroot met een meterslange 

slide out en achterin is plaats voor een Mini, bijvoorbeeld. 

De  Mercedes Benz zescilindermotor heeft een inhoud van 

10,7 liter, levert 428 pk en heeft een koppel van 2100 Nm. 

In de brandstoftank kan 390 liter. Het persbericht meldde 

geruststellend dat de prijs onder een miljoen euro blijft.

ViaRhôna, fi etsroute Rhône

Fietsroutes langs rivieren zijn populair. 

Groot voordeel is dat je geen grote 

hoogteverschillen overbrugt terwijl je 

misschien toch in een bergachtig landschap 

fi etst. Camperaars maken graag gebruik van 

de rivierfi etspaden. De nieuwe ViaRhôna 

in Frankrijk volgt de Rhône, vanaf het 

Meer van Genève tot aan de Middellandse 

Zee. Het fi etspad wordt 700 km lang. Tot 

nu toe is ruim 300 km klaar, in de regio 

Rhône-Alpes; een mooie gelegenheid om 

bekende streken als Savoie, Ardèche en 

Drôme vanaf het zadel te ontdekken. De route is bewegwijzerd 

en kent ook ‘afstekers’, rondtochten tussen 11 en 100 km. De 

totale aanleg moet in 2020 zijn afgerond.

Camperstalling in Frankrijk

Campiday presenteert zich als bemiddelaar voor 

caravanstallingen in Frankrijk. Tot nu toe zijn dat er enkele 

tientallen in Bretagne en Zuid-Frankrijk. Desgevraagd blijken 

de stallingen ook campers op te nemen en ook voor kortere 

termijnen dan een jaar. Interessant om uw camper aan het eind 

van een reis bij het vliegveld van Marseille bijvoorbeeld (of Pau 

of Beziers) te stallen, naar huis te vliegen en na enige tijd de reis 

vanuit Marseille weer voort te zetten. Scheelt een aantal dagen 

en zo’n tweeenhalfduizend kilometer. Zie www.campiday.com.

Slide out Hymer / AL-KO

Om ook in de middenklasse aan de wens van extra leefruimte 

tegemoet te komen, onderzoekt Hymer samen met AL-KO 

een slide out-systeem. Die uitschuiferkers kennen we van 

Amerikaanse campers. AL-KO ontwikkelde een techniek 

waarbij de slide out licht kan worden uitgevoerd en ook relatief 

goedkoop. Tot in december kon ieder die dat wilde op de site van 

AL-KO een ontwerp maken voor een Mehrraum-Mobil. Het is de 

bedoeling dat het door een jury uitgekozen ontwerp in augustus 

in Düsseldorf op de Caravan Salon staat. De plattegrondtool 

(Grundriss Konfi gurator) van AL-KO werkt nog steeds: 

www.al-ko.com/ideenwerkstatt.

TOPCAMPER VARIA
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Tol Hongarije verdubbeld

Het gaat nog altijd om betaalbare bedragen maar de verhoging 

in 2015 van tol voor een camper in Hongarije is fors; dat 

komt door een categoriewijziging voor campers tot 3,5 ton. 

Het ‘weekvignet’ (na de aankoopdag nog 9 dagen geldig) gaat 

van € 10,- naar circa € 19,- (afhankelijk van de koers van de 

Hongaaarse Forint). Voor een maand betaalt u nu voor een 

camper circa € 30,-, dat was vorig jaar € 15,-. Het e-vignet is bij 

de grens verkrijgbaar.

Camperboxen te koop

Langs de A9 bij Beverwijk worden boven op bestaande 

garageboxen 36 luxegarageboxen gebouwd. De boxen zijn 10 

m diep en 3,2 of 3,4 m breed. Met de ruime afmetingen wordt 

vooral gefocust op camperbezitters. Elke box heeft een elektrisch 

bedienbare roldeur met een doorgangshoogte van 3,2 m. De 

boxen zijn bereikbaar met een lift van 12 bij 3 m die 4500 kg 

kan dragen. De garages zijn verlicht en krijgen water- en elektra-

aansluiting. Toiletten zijn beschikbaar in een gemeenschappelijke 

ruimte. De eigenaar heeft altijd toegang tot zijn box, 24/7. De 

vraagprijs is € 37.500,- en verwacht wordt dat de boxen in 

augustus 2015 worden opgeleverd. De servicekosten liggen 

rond de € 170,- per jaar, inclusief voorschot water en stroom. 

Zie www.a9camperstalling.nl.
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DE NIEUWE FLAIR.

Al meer dan 30 jaar geleden hebben wij met Niesmann+Bischoff onze eerste kampeerauto op de 

markt gezet. Wij hebben deze kampeerauto, alsof we het toen al wisten, de naam Clou gegeven. 

Het was een kampeerauto met een nieuwe standaard voor die tijd. De unieke Clou met zijn 

bijzondere uitvoering had al snel vele volgers. Vindingrijke oplossingen die voor veel opzien 

baarden zorgden voor heel veel fans uit de branche. Tot op heden is hier niets aan veranderd. 

Wij zijn dag na dag, uur na uur, model na model, op zoek naar nieuwe oplossingen die het reizen 

met een Liner onvergelijkbaar maken. Deze ideeën geven ons richting, wijzen ons de weg, en 

maken het grote verschil. Het zijn gewoon de Clou-ideeën, waarop nog niemand is gekomen. 

Onze Clou’s zullen u op elke reis met een Niesmann+Bischoff inspireren, ongeacht of u met 

de Flair of de Arto onderweg bent. Want voor beiden geldt onze belofte: Clou inside.

NIESMANN-BISCHOFF.COM

VANVENROOYMOTORHOMES.NL Clou inside
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Buitenlandbundel loont

Eensim.nl deed onderzoek naar het gebruik van buitenlandbundels 

voor de mobiele telefoon. De conclusie is dat veel meer mensen 

per vakantie enige tientjes kunnen besparen door bij hun 

provider de buitenlandbundel aan te zetten, voor bellen en/of 

voor internet/data. Ingewikkeld is het niet, elke provider meldt 

op de website hoe dit gedaan kan worden.

Onlangs werd bekend dat het plan om binnen de EU de hoge 

roamingkosten per 2016 af te schaffen, voorlopig de ijskast in 

gaat. Dat je in een ander EU-land net zo veel betaalt als in je 

eigen land, zal op zijn vroegst in 2018 ingaan.

Terra Wind: amfibiecamper

Waar anders dan in Amerika? Een perfect ogend, splinternieuw 

motorhome rijdt over een veerstoep zo het water in; awesome! 

De Terra Wind is een grote, comfartabele camper, een echte 

Amerikaanse liner. Zoals dat gebruikelijk is in de VS, is de 

motorisering niet kinderachtig. De ruim 15 ton zware Terra 

Wind haalt zo’n 130 km/h op de weg en 7 knopen op het 

water, dat is ongeveer 13 km/h. In Amerika kost de Terra Wind, 

afhankelijk van de uitvoering, ergens rond de 1 miljoen dollar. 

Kijk op YouTube voor geweldige filmpjes.
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HYMER ML-I 580

Hymer ML-I 580
INTEGRALE TOPPER MET STER

Exterieur/reizen

Zitruimte

Tekst: CamperCaKe

Foto’s: Hymer
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CAMPERNIEUWS

Koken 

Baden en slapen

Resumé 
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MET DE EIGEN CAMPER 
DOOR WEST-AFRIKA

 

 

VAN HARDENBERG NAAR ACCRA – DEEL 1
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REISVERHAAL

Tekst: Harry Schuring, op basis van 

dagboeken van Jan Mulder

Foto’s: Jeannette Mulder

Achter op de camper 

is een grote Afrikakaart 

geplakt met de route;

inzet: voorbereiding – 

wielen balanceren, de 

bullbar is net geplaatst
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Kort voor vertrek

Stentor

Kilometers vreten voor de oversteek

Ceuta is de 

aankomsthaven in 

Afrika; ‘blauwe stad’ 

Chefchaouen in het 

Rifgebergte; Kasbah 

Chergui, een hotel bij 

Erfoud; een camper is 

hoog, maar busjes in 

Marokko zijn hoger …

Rifgebergte, Midden- en Hoge Atlas
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Kloven van de Todra en de Dadès

Van Marrakech naar Mauritanië

Onderweg realiseren we ons 

weer eens dat je toch veel 

meer van een land ziet als je 

van de grote weg afgaat

Jeannette en Jan met 

hosteleigenaresse 

die de stad verliet 

om zich in de Atlas 

te bekommeren om 

Berberkinderen; 

Gorges du Dadès; de 

camping van Skoura; 

het stuwmeer bij 

Ouarzazate; in de 

omgeving van Ouzoud
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Door Mauritanië

Boven links: Ruud, 

Sekou en Jan bij 

Tan-Tan; rechts: 

in het zuiden van 

Westelijke Sahara; 

onder: voor de grens 

van Mauritanië
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Zwart Afrika begint: Senegal

Boven: leve de 

imperiaal; pelikanen 

in NP Djoudj, Senegal; 

onder: de campertruck 

van wereld reizigers uit 

Enschede; dorpsbezoek 

op uitnodiging; op 

een camping in 

Noord-Senegal
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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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In het volgende nummer van TopCamper magazine 

kunt u lezen over het tweede deel van deze reis.

willen graag op de foto en vooral ook meteen het 

resultaat zien. De ooit geschonken waterpomp 

in het dorpje is stuk (geen onderhoud, geen 

onderdelen – we komen het vaker tegen in Afrika); 

vrouwen halen water in 20-literkannen uit de 

rivier, 3 km verderop.

Na een korte bezichtiging van de noordelijke 

stad St-Louis, met gerestaureerde én vervallen 

gebouwen uit de Franse tijd, zetten we koers naar 

de hoofdstad Dakar, onder meer om een stempel 

te halen voor het Carnet de Passage. Sekous 

waarschuwing voor de drukte tussen St-Louis en 

Dakar blijkt terecht. We doen 6 uur over 250 km; 

stokkend verkeer op de rommelige en stoffige 

wegen van Senegal. In Dakar zien we een agent 

over het hoofd; hij zou een stopteken hebben 

gegeven. Ruud en ik moeten elk een boete betalen 

van 28 duizend CFA, dat is bijna 50 euro de man. 

Sekou heeft dit afgehandeld, het totaal kwam 

daardoor uit op 2000 CFA, ruim 3 euro.

Terwijl Sekou voor ons het papierwerk regelt, 

bezoeken wij het Île de Gorée, het eilandje 

voor Dakar waar Nederlanders veel geld 

hebben verdiend met de mensenhandel. De 

slavenverblijven bezorgen me koude rillingen.

Zuidelijker hebben we Popenquine als 

pleisterplaats, een camping aan zee met ook nog 

een zwembad; bij 35 graden genieten we van 

deze luxe. Vanhieruit bezoeken we de Réserve 

de Bandia, een soort privédierentuin waar we 

tijdens een safaririt onder meer apen, antilopen, 

neushoorns, giraffen, zebra’s, krokodillen, hyena’s 

en struisvogels zien tussen imposante baobabs.

Landinwaarts West-Afrika in
Richting Kaolack, landinwaarts, treffen we een 

doorgaande N-weg vol met forse potholes; om de 

gaten te mijden slingert het verkeer van links naar 

rechts. Sommige chauffeurs knallen dwars door 

de gaten heen; van de zwaar beladen taxi-brousse 

(Peugeots 504 of 505 met 7 zitplaatsen, door een 

extra bankje achterin) raakt nog wel eens de uitlaat 

het wegdek. Veel later dan verwacht bereiken we 

hotel Keur Saloum. Er zijn weinig campings in 

Senegal. Bij hotels kunnen meestal wel een paar 

campers binnen de muren staan; naast sanitair 

heb je dan ook een zwembad ter beschikking. Bij 

37 graden in de schaduw is dat wel prettig.

Onderweg in het binnenland moeten we wel eens 

zoeken naar een tankstation waar de diesel niet 

is uitverkocht. Ten oosten van Tambacounda, de 

warmste stad van Senegal, bezoeken we Nationaal 

Park Niokolo Koba. We zitten met z’n achten in 

een veel te klein bootje maar het is een prachtige 

tocht over de Gambie, de rivier de Gambia. 

Veel vogels, maar de verwachte nijlpaarden en 

krokodillen krijgen we niet te zien. <

Kaap

Verdië

Libië

Tunesië

Algerije

Marokko

Westelijke

Sahara

Niger

Mali
Mauritanië

Tsjaad

Congo

Cen

Afrik

RepKameroen

Gabon

Eq. Guinea

Sao Tome 

en Principe

Nigeria

Benin

Togo
Ghana

Senegal

Gambia

Burkina Faso

Ivoorkust

Liberia

Sierra

Leone

GuineaGuinea-Bissau

Rabat

Algiers Tunis

Tripoli

LibrevilleSao Tome

Malabo Yaounde
Bangui

N'Djamena

Abuja

Niamey
Bamako

Nouakchott

Praia
Dakar

Banjul
Bissau

Conakry

Freetown

Monrovia Yamoussoukro
Accra

Lome
Porto-Novo

Ouagadougou

Op fotosafari in 

Réserve de Bandia; 

gids Sekou en een 

giraffe; neushoorns; 

bonte ijsvogel in 

Zuid-Senegal

Links: impressie 

van St-Louis; 

rechts: touwtjespringen 

op het Île de Gorée 

met reisgenoot Ruud
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PÖSSL ROADSTAR 600 L 

Pössl Roadstar 600 L 
KLEIN MAAR FUNCTIONEEL

Slapen en douchen

Tekst: CamperCaKe

Foto’s: Pössl, CamperCaKe
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CAMPERNIEUWS

Wonen en koken

Resumé
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OP ZOEK NAAR DE 
GENEUGTEN VAN 
ARMOR EN ARGOAT
EEN GASTRONOMISCHE CAMPERTRIP DOOR BRETAGNE
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Tekst: Hans van Bergen

Foto’s: Comité Régional du Tourisme de la Bretagne, Atout France
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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*

TOP009_AdvertentiesCS6.indd   38 19-03-15   14:59



april

KeltischRobuuste geuren en smaken

Route en voorpret

Slechts weinige van 
de circa achthonderd 
kleine rotseilandjes 
voor de kust van 
Bretagne zijn 
bewoond; dwalen 
door de tijd in 
schilderachtige 
havenplaatsen; elke 
ochtend opnieuw 
worden de vruchten 
van de zee vers aan 
land gebracht
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‘Un vrai Breton’

Crêpes en galettes

Onder: crêpes 
worden op een hete 
plaat gebakken; links 
crêperie Le Relais 
Franklin en rechts 
Saint-Goustan port, 
beide in Auray
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Oesters, de smaak van de zee

Een met de Bretons

Geen wijn maar cider

Culinaire feesten
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REISVERHAAL

Tekst en foto’s: Leon van Velzen
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PELGRIM OF 
GROOTOUDER?

Elk jaar bezoeken een dikke 200.000 pelgrims Santiago de 

Compostela in Spanje. De meesten te voet, anderen pakken 

de fiets. Een kleine minderheid kiest voor een paard en ook 

met een rolstoel ben je erkend pelgrim. Je kunt ook de camper 

nemen. Een Credencial del Peregrino of pelgrimspaspoort kun 

je daar jammer genoeg niet voor krijgen.

april 2015

PER CAMPER RICHTING SANTIAGO
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Eerste wondertje

Flot Bleu

campings municipaux

Vorige bladzijden: 

camping Las Arenas 

in het Noord-

Spaanse Péchon; 

boven: Camping de 

Montréal in Saint-

Germain-les-Belles; 

vlak is Les Landes, hier bij 

de route des Lacs op weg 

naar Biscarosse plage;

onder: het 

schelpmotief markeert 

de pelgrimsroutes 

naar Santiago
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Schelp op rugzak Groot raadsel

Midden: deze jaknikker 

bij Parentis-en-Born 

schopte het tot 

monument; respect 

voor de pelgrims bij 

een routebord in 

Castro Urdiales; 

onder: het licht bepaalt 

welke aanblik Richard 

Gehry’s Guggenheim 

museum in Bilbao biedt
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•  Uw rijlessen volgt u met een Iveco Daily in camperformaat

•  Theoriecursus naar keuze klassikaal of online (u kunt dus studeren terwijl u op reis bent)

•  Met een spoedopleiding binnen enkele dagen uw theorie en praktijk

Rijbewijs C1
voor campers van 3.500 tot 7.500 kg

Uniek! Praktijkopleidingsplaatsen in heel Nederland!

Telefoon 0528-265577, E-mail info@kreeftrijopleidingen.nl 
www.kreeftopleidingen.nl

Bij het plannen 

van de rijopleiding 

de intest 

t.w.v. € 150,- 

cadeau!
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Kantelend beeld

péage

Eindoordeel

<

Veel en van alles is er 

te zien in en rond de 

kathedraal van Burgos
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CAMPERTOER 
DOOR 
DRENTHE

REISVERHAAL

5

DE RUSTIGSTE PROVINCIE VAN NEDERLAND?
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Drenthe heeft het imago van een ietwat suffige fietsprovincie al lang van zich 

afgeschud. Het ‘nieuwe’ Drenthe staat voor rust en ruimte. Rust en ruimte 

zijn te vinden in de nationale parken, uitgestrekte bossen en heidevelden. 

Het is een ideale provincie om rond te zwerven met de camper en onderweg 

te stoppen voor een bezoek aan een museum, galerie, brinkdorp en een 

niet-te-missen hunebed.

Tekst: Bartho Hendriksen
Foto’s: Bartho Hendriksen, Marketing Drenthe, Mary Kuiper

april

‘Waar de Smildervaart eindigt, begint Assen, 

eertijds eene abdij, vervolgens ingerigt tot een 

verblijf van regeringscollegiën. Deze hoofdplaats 

der provincie is open aan alle zijden, zonder 

reguliere straten, doch bestaat uit groote, schoone 

gebouwen met ruime tuinen daarachter en plein 

tusschen beide’, zo schreef de Rotterdamse 

politicus Gijsbert Karel van Hogendorp op zijn 

Bijna tweehonderd jaar later rijden we met de 

camper vanaf de A28 gemakkelijk het centrum 

van de hoofdstad Assen binnen. Een parkeerplaats 

is ook zo gevonden. De ‘Stad der Paleizen’ – ‘een 

schoon huis in Den Haag mag in Drenthe een 

paleis heeten’, meldde Van Hogendorp in zijn 

verslag – mist de hectiek van menig andere stad.

In de loop der eeuwen is Assen sterk veranderd. 

Het kleine dorp groeide uit tot een flinke stad met 

ruim 67.000 inwoners. Aan de Brink, het ‘plein’ 

uit de beschrijving van Van Hogendorp, staat het ronde trappen verbinden het oude museum 

met de nieuwe (2011) revolutionaire vleugel 

voor tijdelijke tentoonstellingen. Het dak van 

deze, grotendeels ondergrondse uitbreiding 

werd ingericht als openbare tuin. De vaste 

collectie van het museum omvat verscheidene 

kunstverzamelingen, archeologie, geschiedenis en 

het grootste poppenhuis van Nederland.

Gevangenisdorp
Vanuit Assen zetten we koers naar het 

Fochteloërveen. Het is een van de laatste 

ongerepte hoogveengebieden in Nederland. Het 

centrale deel is opvallend boomloos en bestaat uit 

heidevelden en een klein stukje ‘levend’ hoogveen 

met karakteristieke veenplanten zoals veenmos, 

zonnedauw en veenbes. 

Veenhuizen ligt aan de rand van het veengebied. 

Het is een bijzonder dorp met een boeiende 

van de buitenwereld. De geschiedenis gaat terug 
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Leering door 

Voorbeeld, Helpt elkander en Werk en Bid.

Grillige buitenmuren

Het vierde gesticht

Vorige bladzijden: bij 

Anloo (grote foto), 

Museum Buitenplaats, 

camping Meistershof 

bij Dwingeloo; onder: 

Gevangenismuseum 

Veenhuizen
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Boven: twee keer de 

Drentsche Aa; 

links (grote foto): 

het Tweede Gesticht 

herbergt het 

Gevangenismuseum 

Veenhuizen

Het stroomdal van de Drentsche Aa is niet 

door ruilverkaveling aangetast; zo is een 

nagenoeg gaaf beek- en esdorpenlandschap 

bewaard gebleven

Drentsche Aa
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Adria Twin 640 SLX

De Adria Twin 640 SLX is onze meest populaire buscamper. Dat werd bij de uitslag van de verkiezing nog maar eens
duidelijk. Online heeft onze Twin de meeste stemmen behaald. Iedereen die gestemd heeft, BEDANKT !

De Adria kampeerauto dealer vertelt u graag alles over deze en onze andere (bus)campers.

Budel Kampeercentrum Budel www.kampeercentrumbudel.nl
Culemborg Buscamper Nederland www.buscamper.nl (uitsluitend buscampers)
Delft Duijndam Caravans & Campers www.ddcampers.nl
Haaksbergen Henk Pen Caravans www.henkpen.nl
Harderwijk Stijkel Campers www.stijkelcampers.nl
Herpen Camper & Caravan center C. van den Oever www.caravancenter.nl
Nieuwegein Holtkamp West www.holtkamp-west.nl (uitsluitend campers)
Oud-Gastel/Roosendaal Mobiledrôme & Partners www.mobiledrome.nl
Stadskanaal De Roo Campers www.deroocampers.nl

www.adria.nlAdriaNederland
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Schoonoord kreeg als enige een naam, de overige 

hunebedden moeten het doen met slechts een 

nummer.

Karakteristieke esdorpen
Voor Schoonoord nemen we de afslag naar 

Zweeloo. Dit is Drenthe op zijn mooist. Op de 

zandgronden van Zuidoost-Drenthe liggen vier 

karakteristieke esdorpen: Zweeloo, Aalden, Gees 

en Oosterhesselen. Het romaanse kerkje dat aan 

de rand van Zweeloo staat, werd vereeuwigd 

door Vincent van Gogh. Hij was in 1883 slechts 

één dag in Zweeloo. Gees is een nog een geheel 

gaaf esdorp. Rond de kleine brink staan nog 

enkele 18e- en 19e-eeuwse boerderijen met 

zwartgeteerd hout en rieten daken. ‘Beelden 

in Gees’ is een klein paradijs. De beeldentuin 

heeft  een gevarieerde beplanting en glooiende 

gazons, waterpartijen, slingerende bospaden en 

verrassende doorkijkjes. De grote driehoekige 

brink van Oud-Aalden – volgens kenners een van 

de mooiste van Drenthe – wordt omgeven door 

fraaie hallenhuizen.

Boven: het Hijkerveld, 

het ‘Grootste 

Hunebed’ bij het 

Hunebedcentrum 

in Borger; rechts: 

het middeleeuwse 

kerkje van Zweeloo

Campers
Drenthe is campervriendelijk. Tourist Info Drenthe heeft een folder 

 samengesteld over verblijfplaatsen voor campers in Drenthe en de 

aangrenzende Friese gemeente Ooststellingwerf rond Appelscha. Op 

meer dan honderd campings en speciale camperplaatsen kunt u met 

de zwerfwagen een staanplaats vinden. Een overzicht is te vinden op 

de website van ‘Drenthe, vakantie en vrije tijd’, in.drenthe.nl; ga naar 

‘overnachten’ en dan naar ‘camping en camperplaats’. 
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Hunebedden
We laten het rustieke Anloo achter ons en rijden 

over de Hondsrug zuidwaarts. Deze langgerekte, 

beboste heuvelrug, die zich uitstrekt van 

Groningen tot Emmen, werd al in de prehistorie 

bewoond en vooral de hunebedbouwers hebben 

er hun versteende sporen achtergelaten. De 

hunebedden werden ongeveer in dezelfde tijd 

gebouwd als de beroemde piramides in Egypte, 

graven hangt nog steeds een zweem van mysterie. 

Wie bouwden deze graven van reuzenstenen? Het 

Hunebedcentrum in Borger geeft antwoord op alle 

vragen rond de oudste prehistorische monumenten 

in Nederland. Bij het museum staat het ‘grootste 

en meest trotsche steengraf’ van alle steengraven. 

Voor kinderen zijn de stenen een ideaal klimrek. 

De ‘Papeloze Kerk’ in boswachterij Sleenerzand bij 
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VANSATION i
FANTASTISCHE VORMGEVING.

VANSATION TI
VERBAZINGWEKKEND COMPACT.

Dynamischer. Het extravagante
VanSation Jubileum-design.

Huiselijker. Nieuwe stoffen
voor bijzondere momenten.

u bespaart tot 
€ 15.464 !

vanaf

€ 62.619

FIAT PAKKET VAN i/TI PAKKET MEDIA PAKKET TV PAKKET

JAAR
KNAUS-VAN

10 JAAR
VANSATIONEEL!

VIER MET ONS MEE: DE
VANSATION ACTIE MODELLEN
VOOR EEN JUBILEUMPRIJS

INCLUSIEF VANSATIONELE OPTIES EN PAKKETTEN:

De Klerk Caravans B.V.
Haarlemmerstraat 1B

2182 HA Hillegom

Tel. 0252 515238

www.deklerkcaravans.nl

Haffkamp Campers
Op ‘t Veldje 44

6176 BK Spaubeek

Tel. 06 37172335

www.haffkamp.eu

Mobiledrôme & Partners BV
Argon 33

4751 XC Oud Gastel

Tel. 0165 570625

www.mobiledrome.nl

Witoma Recreatie BV
Friezenstraat 2B

5249 JS Rosmalen

Tel. 073 5219049

www.witoma.nl

Jan Schreur Recreatie
Zandwilg 9-11

1731 LS Winkel

Tel. 0224 541227

www.janschreur.nl

Linders Kampeerauto‘s VOF
Bolle Akker 3

5761 RW Bakel

Tel. 0492 342508

www.linderskampeerautos.nl

Eurotrek Campers BV
Printer 31

7741 ME Coevorden

Tel. 0524 593700

www.eurotrek.nl

Bruggink Caravans VOF
Kam. Onnestraat 19

7271 AZ Borculo

Tel. 0545 271718

www.brugginkcaravans.nl

KNAUS CAMPERS. VRIJHEID DIE BEWEEGT.
Wij zorgen er voor, dat uw vakantie onvergetelijke momenten worden.

Want één ding is bij KNAUS sinds meer dan 50 jaar standaard: de vrijheid

om overal thuis te zijn. www.knaus.de/actiemodellen
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Van Gogh-jaar in Nederland
Het jaar 2015 staat in het teken van Vincent 

van Gogh. Het is dan 125 jaar geleden dat de 

wereldberoemde kunstenaar overleed. Ook Nieuw-

Amsterdam heeft een Van Gogh-connectie. In 1883 

verbleef Vincent van Gogh twee maanden in het 

logement Scholte. `Het is hier machtig mooi en al 

schilderend geloof ik dat ik een beetje beter leer 

schilderen’, berichtte Vincent op 22 oktober 1883 

aan zijn broer Theo. Hij schreef deze brief na het 

voltooien van het schilderij De Turfboot (te zien in 

het Drents Museum). Vincents verblijf in Drenthe 

betekende een keerpunt in zijn leven: van nu af 

aan wijdde hij zich geheel aan het schilderen. Het 

Van Gogh Huis is gerestaureerd en de voormalige 

gelagkamer (nu een sfeervol restaurant) en de werk- 

en slaapkamer van Van Gogh op de bovenverdieping 

zijn te bezoeken. Hier wordt een video getoond over 

Van Gogh in Nieuw-Amsterdam. In de hal is een 

expositie over zijn verblijf in Drenthe.

Bargerveen
Het Bourtangerveen, ooit een uitgestrekt en 

ontoegankelijk hoogveenmoeras op de grens 

van Drenthe, Groningen en Duitsland, ligt op 

een steenworp van Nieuw-Amsterdam. U rijdt 

langs de kaarsrechte Hoogeveense Vaart richting 

Barger-Oosterveen. Het Bargerveen werd als 

een van de laatste gebieden ‘aan snee’ gebracht. 

Nadat in 1995 de laatste turf was gewonnen, 

startte Staatsbosbeheer met de herinrichting 

van het gebied. De vervening werd als het ware 

teruggedraaid: het water werd weer in het gebied 

binnengelaten. Het hoogveenreservaat is een 

kwestie van geduld, want levend hoogveen groeit 

ongeveer een millimeter per jaar.

Het Bargerveen behoort tot de ‘parels’ van 

Staatsbosbeheer: een klein stukje echte natuur te 

midden van uitgestrekte ‘natuur’ die is gemaakt 

door mensenhanden. Vanaf verscheidene 

parkeerplaatsen langs de rand van het 

Handige websites
Drenthe, vakantie en vrije tijd: in.drenthe.nl

Drenthe app (gratis) in de AppStore of Google Play

Hunebedcentrum Borge: www.hunebedcentrum.eu

Nationale Parken in Drenthe: www.nationaalpark.nl

natuurgebied lopen wandelingen het terrein in. Alle 

routes voeren door open veld met water en moeras, 

langs heidevelden, voormalige woonplekken met 

kleinschalige graslandjes en delen met bos en 

struikgewas. Deze variatie maakt het wandelen 

over de soms drassige paden door het Bargerveen 

tot een bijzondere belevenis. Vanaf een van de 

uitkijkheuvels hebben we een fraai zicht op het 

landschap en de vele vogels die hier verblijven. 

We beëindigen ons bezoek met een nostalgisch 

ritje met een smalspoortreintje dat werd gebruikt 

voor het transport van turf. De trein vertrekt vanaf 

het Industrieel Smalspoor Museum in Erica. 

Drentse Hooglanden
Tijd voor de laatste etappe. Vanuit de zuidoostelijke 

hoek zet de camper koers naar de Drentse Hoog-

landen. De naam roept associaties op met het 

woeste landschap van de Schotse Hooglanden, u 

bevindt zich hier op het hoogste deel van Drenthe. 

Onderweg kunt u de stad Coevorden bezoeken. 

Vesting Coevorden was de toegangspoort tot de 

handelsroutes naar Noorden-Nederland en bezit 

dan ook als enige stad in Drenthe een kasteel.

Toeristendorp Dwingeloo is een goede uitvalsbasis 

voor het Nationaal Park Dwingelderveld. Hier 

maakt Drenthe zijn naam als fiets- en wandel-

provincie waar. Een van de mooiste tochten is naar 

Theehuys Anserdennen in het hart van de Anser-

dennen. De grote bostuin met zitjes vormt een  mooi 

decor voor een pauze, een ontspannen afsluiting 

van onze tocht door het groene Drenthe. <

Bartho Hendriksen is 

toeristisch journalist 

en auteur van diverse 

Capitool Reisgidsen; hij 

schreef ook de Odyssee 

Reisgids Drenthe.

Foto onder: Bargerveen
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“Klaar voor een   
stapje verder?”
Campergrenzen verleggen kan 
bij Camperwereld.eu

MELD JE NU AAN OP CAMPERWERELD.EU

advertorial
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ELKE CAMPERREIS BEGINT BIJ CAMPERWERELD!

Het voorbereiden van je camperreis wordt een 
nieuwe ervaring met de functies van Camper-
wereld.eu. Camperstop Advisor, de digitale 
campergids, waarmee je op eenvoudige ma-
nier je favoriete camperstops kunt opzoeken. 
Trip Planner maakt het mogelijk om zelf je 
route uit te stippelen. In ‘Mijn Camperwereld’ 
kan van de geplande routes en favorieten een 
gepersonaliseerd reisgidsje worden samenge-
steld. Verder heeft Camperwereld.eu regel-
matig interessante kortlopende aanbiedingen: 
CW-Deals.

TRIP PLANNER

Camperwereld’s Trip Planner helpt je bij het 
voorbereiden van de mooiste camperreizen. 
Met de Trip Planner kun je de route van punt 
naar punt plannen en steeds camperstops 
toevoegen. Is de route naar je zin, dan maak 
je er een reisgidsje van. Dit gepersonaliseerd 
document wordt bewaard in ‘Mijn Camperwe-
reld’ en is te downloaden voor zowel print als 
digitaal gebruik.

CAMPERSTOPADVISOR

Zoek en vind de mooiste camperstops in de 
digitale campergids, met alle camperstops uit 
de Facile-en-Route Campergids Europa 2015. 
Het is mogelijk recensies en beoordelingen 
over de camperstops te geven. Ook kun je 
foto’s toevoegen en wijzigingen doorgeven. 
Je kunt je favoriete camperstops verzamelen 
en als een reisgidsje opslaan. Het kan gedown-
load worden en zowel digitaal als uitgeprint 
worden gelezen.

MIJN CAMPERWERELD

‘Mijn Camperwereld’ is een persoonlijke digi-
tale bibliotheek. Je kunt hier onder andere je 
favoriete camperstops, samengestelde trips 
en je persoonlijke reviews beheren. Ook kun 
je opdracht geven tot printen, downloaden, 
toevoegen en verwijderen.

CW-DEALS

Op Camperwereld.eu verschijnen regelmatig 
fantastische aanbiedingen met hoge korting! 
Deze CW-deals zijn altijd scherpe acties die 
alles te maken hebben met de camper en het 
camperen. Denk hierbij aan onder andere 
campingstoelen, anti vlooienmiddel voor hond 
en kat en nog veel meer! 

FACILE-EN-ROUTE CAMPERGIDS EUROPA

De vertrouwde Facile-en-Route Campergids 
Europa maakt onderdeel uit van het volledig 
premium pakket. Je ontvangt de campergids 
thuis in de bus en de dataset voor je navigatie-
systeem staat klaar om te downloaden in ‘Mijn 
Camperwereld’.

CAMPERWERELD.EU

Er is een nieuwe wereld opengegaan: Camperwereld.eu, de ‘oude’ en ‘nieuwe’ 
wereld werken hier optimaal samen. De onmisbare Facile-en-Route Camper-
gids Europa en de nieuwe digitale tools maken alle camperreizen tot een 
succes. Ga op digitale ontdekkingstocht en ervaar ook de interessante 
functionaliteiten die Camperwereld.eu te bieden heeft.

GRATIS AVECO DIGITAAL PREMIUM PAKKET 
Een camperverzekering bij Aveco? Maak dan gratis een 
digitaal premium account aan en krijg, tot 1 januari 
2016, volledig toegang tot alle digitale functionaliteiten 
van Camperwereld. 

MET KORTING JE PAKKET UPGRADEN
Met een aantrekkelijke korting kun je het pakket upgra-
den naar een volledig premium pakket. Je ontvangt 
dan de Facile-en-Route Campergids Europa 2015* en 
de datasets voor je navigatiesysteem t.w.v. € 25,95 voor 
slechts € 19,95!     *incl. verzendkosten

advertorial
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SLOW TRAVEL ‘EN PLEIN AIR’

Italië, La Bella Italia – het blijft een topbestemming voor Nederlandse 

vakantiegangers, zoals afgelopen januari weer eens bleek tijdens de 

Vakantiebeurs. En een deel van hen weet het Apennijns Schiereiland ook 

met de camper of caravan te vinden. In Italië zelf is het camperen immens 

populair, het land staat qua aantal campers in de Europese topdrie. Voor de 

Italianen is en blijft hun Italië vakantieland nummer een. Wat wil je ook, 

het heeft alles te bieden voor een geslaagde vakantie: zon, zee, schitterende 

natuur, prachtige steden, fantastisch eten en charmant buitenleven.

ITALIANEN ZIJN MEER HUURDERS DAN KOPERS

Tekst: Geert van Leeuwen

Foto’s: Marleen Smit, Stefano Neri/Dollar Photo Club, Giovanni Bandini/flickr, Giulio/flickr, Bruno 

Manunza/sardegnadigitallibrary.it, Harry Schuring, Geert van Leeuwen
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Associazione produttori caravan 

e camper

Hoe meer zielen …
en plein air

slow travel

camperista

la famiglia 

REPORTAGE

Puglia

trulli
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5

Huizenjacht per camper  

-

-

-

-
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REPORTAGE

-

-

Gente di mare
camperista

il mare

regioni

camperisti

Cijfers

camperista  

 

camperisti

Linker bladzijde: 
straatje in Ostuni, 
Puglia, barokke pracht 
op de dom van Lecce, 
camperplaats in 
woonwijk in Florence
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ONGEREPT PATAGONIË: 
PUUR NATUUR

REISVERHAAL

5

VULKANEN, GLETSJERS, MEREN EN ONVERGETELIJKE VERGEZICHTEN
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Het betoverende landschap van Patagonië zou zomaar het spectaculaire 

decor kunnen zijn van een Tolkienfilm. De sluimerende vulkanen, 

sluipende gletsjers, honderden meren in alle kleuren blauw, waar de grillige 

Andes telkens in weerspiegelt, zorgen voor een onvergetelijk schouwspel. 

Vergeet Nieuw-Zeeland. Laat Zuid-Afrika links liggen. Patagonië is voor 

de camperreiziger dé plek om te ontdekken. Op een reis die zigzaggend 

door Chili en Argentinië gaat; van de spuwende vulkaan Villarrica naar het 

ijskoude Vuurland.

Tekst: Reinout Burgers
Foto’s: Caroline Bier, Argentina Turismo, Turismo Chile
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FACILE-EN-ROUTE
CAMPERGIDS EUROPA
Al 18 jaar de meest betrouwbare reisgenoot

Prijs € 25,95, te koop bij Camperreiswinkel.nl, ANWB en boekhandel 
Aanbieding Camperwereld.eu: € 19,95* bij digitaal premium account Aveco

Landweerstraat-Zuid 109    5340 AN Oss    info@facilemedia.nl   www.facilemedia.nl

INCLUSIEF

digitaal account Camperwereld.eu 

+

GPS-dataset Campergids 2015    

Facile
Media

2015

Verenigd Koninkrijk- Nederland - België - Luxemburg  

Frankrijk - Spanje - Portugal - Denemarken - Duitsland - Zwitserland 

Oostenrijk - Italië - Slovenië - Kroatië - Griekenland

Facile -en -Route

Fa
ci
le

M
ed
ia

8033 camperplaatsen

6072 met foto

415 nieuwe plaatsen

jaarlijkse controle door consulenten

gps-coördinaten voor goede bereikbaarheid

CAMPERGIDS 
de meest complete

E U R O P A

18
de

ed
iti
e

 *incl. verzendkosten
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Wegen en campings

De laatste regio

Vorige bladzijden: 

Torres del Paine, 

camping in 

merengebied;

boven: merengebied, 

condor, gauchos;

links: zandweg van 

Puerto Guadal naar 

Los Antiguos
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Buenos Aires
Een camperreis door Patagonië begint eigenlijk 

met een vlucht naar Santagio of Buenos Aires. 

Wie echter tot aan het zuidelijkste puntje met 

zijn camper wil rijden, ontkomt er niet aan om in 

Argentinië te beginnen en te eindigen. Vuurland en 

de meest zuidelijke stad Ushuaia liggen namelijk 

in Argentinië en je kunt er geen camper afleveren 

die in Chili is gehuurd. Beginnen in Buenos Aires 

is echter geen straf. Veel reizigers vinden deze stad 

leuker en prettiger dan Santiago. De hoofdstad van 

Argentinië wordt ook wel ‘Het Parijs van Zuid-

Amerika’ genoemd. De stad biedt een legendarisch 

nachtleven, trendy winkels, uitstekende keuken en 

elegante architectuur. Blijf er een dag en bezoek 

bijvoorbeeld de sfeervolle wijk San Telmo, waar 

de tango praktisch op straat wordt gedanst. Buenos 

Aires is een immer gonzende metropool vol 

vrolijkheid, armoede en rijkdom.

5

De volgende dag vliegt u naar San Carlos de 

Bariloche dat in de provincie Rio Negro ligt. Dit 

is het startpunt van de camperreis door Patagonië. 

Het stadje ligt prachtig aan de voet van de Andes 

en de oevers van Lago Nahuel Huapi. San Carlos 

Zwitserse immigranten gesticht en aan alles, van de 

chalets tot aan de chocolade-industrie, doet denken 

aan de Europese roots van de bewoners. In het 

Patagonia-museum in het Centro Civico komt u alles 

over de geschiedenis en de natuur van stad en streek 

te weten.

Meren en bergen
Vanuit het sfeervolle Bariloche, waar u de camper 

oppikt, begint de reis door het meren- en berggebied 

van Argentinië en Chile. ‘Dit is een lieflijk gebied 

met veel bossen, bergen, meanderende wegen en 

natuurlijk de talloze meren’, vertelt Caroline. ‘Een 

vriendelijk en heel mooi gebied om doorheen te 

rijden.’ De eerste etappe van deze rondreis gaat naar 

San Martin de Los Andes in de provincie Neuquén. 

Wie de gemakkelijke, snelle en geasfalteerde route 

het bergachtige gebied slingert, af en toe langseen 

blauw meertje. San Martin de Los Andes vormt 

samen met Bariloche het skigebied van Argentinië, 

maar ook in de zomer komen hier veel toeristen 

voor allerlei outdoor-activiteiten. Ook dit stadje 

heeft iets Zwitsers.

Boven: San Carlos 

de Bariloche; 

onder: Buenos Aires
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De reis gaat verder naar Pucón in Chili over de 

R234 en de R60. Halverwege het traject rijst 

aan de linkerkant de vulkaan Lanin op. De top 

markeert de grens met Chili en aan de voeten 

van de vulkaan steek je de grens met Argentinië 

over. Is het eerste deel van de reis door Argentinië 

geasfalteerd, na de grenspost gaat de tocht 

waarschijnlijk over een onverharde weg. Veel 

wegen in Chili zijn namelijk nog niet geasfalteerd, 

hoewel dat snel verandert.

Spuwende vulkaan
Pucón is volgens Caroline een must see: ‘Bij Pucon 

ligt de Villarrica. Deze actieve vulkaan kwam 

onlangs, op 3 maart, nog tot leven en sinds 1558 

waren er 82 uitbarstingen. Je kunt de vulkaan 

in groepen beklimmen, mits het goed weer is. 

Verder zijn er thermale baden en een aantal 

natuurgebieden waar je heerlijk kunt wandelen. 

april

Het is de moeite waard om hier minimaal een dag 

te vertoeven.’ 

Na Pucón loopt de route door de weelderige 

groene gebieden van de provincies Los Ríos en 

Los Lagos met dalen, veel meren, waanzinnige 

vergezichten en bossen vol inheemse Auracaria 

(slangenden). De Chilenen spreken van 

paraplubomen of los Paraguas. Zeker 200 miljoen 

jaar geleden groeiden deze bomen hier al en ze 

kwamen toen over de hele wereld voor. 

De eerste kilometers rijdt u om Villarrica heen via 

het plaatsje Estadio Licán Ray en Lago Calafquèn. 

Vervolgens langs Panguipulli naar Futrono. Hier 

overnacht u aan de oevers van Lago Ranco. 

De volgende dag rijdt u om het blauwe meer 

Panamericana naar Osorno. Daar neemt u de 

R215 en komt voorbij Lago Puyehue uiteindelijk 

in het natuurgebied Parque Nacional Puyehue. De 

weg snijdt dwars door dit natuurgebied met zijn 

regenwouden en twee vulkanen heen. Na het park 

op de Cardenal Antonio Samoré Pass is de grens 

met Argentinië en 40 kilometer verder overnacht 

je in het romantische dorpje Villa la Angostura met 

een Nederlands tintje. Koningin Máxima heeft hier 

twee percelen grond in bezit en haar broer Martin 

is eigenaar van een restaurant. 

Campers
Zowel in Chili als Argentinië worden campers 

verhuurd. Dit zijn geen luxe reiswagens; veelal 

voorzien ze in de hoogstnoodzakelijke behoef-

ten, zoals slaapplekken, eenvoudige keuken 

en zitgedeelte. Het zijn 4x4 pickup auto’s met 

opbouw of aangepaste bestelwagens als de 

VW-bus of zelfs een Renault Kangoo.

Boven: uitzicht 

op merengebied 

bij Bariloche, bos 

van auracaria’s, 

uitbarsting van de 

vulkaan Villarrica 

op 3 maart 2015, 

bergdorp El Chaltén 

met de berg Fitzroy
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Elektrische fietsendrager 12V

1.
10

m

Film E-Bike Lift
Hoe werkt dit ?

Eindelijk... 
Dé oplossing om 

fietsen op te tillen (60kg)

 
www.e-bikelift.com
info@e-bikelift.com

Distributie NL: www.memo-europe.nl

NIEUW
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Enorm contrast

Gletsjerwaterval

Torres del Paine

Boven: de verlatenheid 

van de Argentijnse 

Ruta 40, nogmaals 

het Patagonisch 

hoogtepunt: de 

Torres del Paine, 

gletsjerwandeltocht 

bij El Calafate; links: 

Ventisquero Colgante;

volgende bladzijde: 

gletsjer Perito Moreno, 

marmergrot bij 

Puerto Tranquilo
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3 Eerste eigenaar

3 Geen verborgen gebreken

3 2 jaar garantie

3 Duitse kwaliteit

3  Uitstekend Europees dealernetwerk

Een onbeslapen bed

Schone WC en watertanks

Nul (0!) KM op de teller

Modernste design en techniek

Geen deuken en krassen

vanaf € 46.479

vanaf € 54.426

vanaf € 49.517

vanaf € 55.625

Een nieuwe camper voor de prijs van een dure 2e hands!

Frans Stokman B.V.

Pascalstraat 2

1704 RD Heerhugowaard

Tel. 072 5718055

www.fransstokman.nl

Vinken Caravans B.V.

Ommelseweg 65

5721 WT Asten

Tel. 0493 696155

www.vinkencaravans.nl

Van der Vliet Recreatie

Lisserweg 40

2156 LC Weteringbrug

Tel. 071 3312212

www.vdvliet-recreatie.nl

www.weinsberg.nl
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Tierra del Fuego

Dagprogramma
Deze camperreis is in elkaar gezet met Caroline 
Bier, eigenaar van Condor Travels en Tailor Made 
Expeditions. Voor meer informatie: 
www.condortravels en  
www.tailormade-expeditions.nl.

Totaal:
Beste reistijd:
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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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Charleville-Mézières is een samenvoeging van vijf gemeenten met als belangrijkste 
Charleville aan de noordkant en Mézières aan de zuidkant. De stad ligt in de Franse 
Ardennen, nét ten zuiden van België en niet ver van het Parc naturel régional des Ardennes.  
De rivier de Maas slingert zich met grote bochten door de stad. De gemeentecamping, 
Camping Municipal Mont Olympe, ligt aan de Maas: vlak voor de entree is de camperplaats.

Aire de Camping-Car  
Charleville-Mézières

 

LEUK

Verrassend 
feest in 
de Franse 
Ardennen

FRANKRIJK 
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES,
AIRE DE CAMPING-CAR

Tekst en foto’s: Marga Feenstra

CAMPERPLAATSEN
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Dankzij de 85 cm schotel van de
volautomatische Oyster
Skew geniet u echt overal

in Europa van de allerbeste digita-
le ontvangst!  Vooral aanbevolen voor
zuidwest Europa. 12 en 24 V.

Oyster

VOL
AUTOMAAT

De compacte 65 cm vlakschotel van deze
volautomaat biedt in heel midden
en west Europa perfecte ont-
vangst. Ingeklapt slechts 14 cm hoog en

zonder uitstekende
delen. 12 en 24 V.NIEUW

Cytrax

stroom voor uw ontvangstinstallatie.
Denson Solarpanels zijn leverbaar in

80, 100 en 120 Watt uitvoe-
ring, zijn voorzien van

dichte spoilers ter
bestrijding van wind-
ruis en worden com-

pleet geleverd met rege-
laar, UV-bestendige kabel en

Nederlandstalige handleiding.

Denson

TM
 4

56
4

Spinnerstraat 39 - 7461 TV Rijssen - Tel.: 0548 521777 Fax: 0548 521999
ma-vr: 9 - 17:30 uur, za: 9-13 uur - www.bmsat.nl

De Oyster Skew en Cytrax zijn
leverbaar in drie uitvoeringen:

Met de Oyster HD-satellietontvanger met inge-
bouwde besturing en CI+-slot voor decoders.
Verliesvrije digitale opnames
maakt u via de USB-aansluiting
op een externe harde schijf.

Met de Oyster Flatscreen HDTV
met ingebouwde besturing en
HD-ontvangers voor zowel
satelliet als DVB-T (‘Digitenne’).
In 19, 21 en 24”.

De ‘Vision’ uitvoering met losse besturings-
eenheid voor de schotel, vrij te combine-
ren met een ontvanger en TV naar keuze.

Deskundig ingebouwd door onze eigen technische dienst.

HDTV

DVB- S

Met één druk op de knop
zetten onze geavanceerde 

Oyster sets alle Nederlandse 
kanalen, op het scherm, ook 

de regionale omroepen!

NIEUW

Of het nu vrije tijd, vakantie of voor dagelijks verkeer is -
Met een Pössl-Buscamper bent u in elke levenssituatie perfect voorbereid. Geniet u van alle voordelen van uw mobiele 

vakantiewoning met alle voordelen van een comfortabele en ruime personenauto. Ervaar de mobiele vrijheid en ontdek 

de royaalste keuze aan buscampers bij ons in de showroom. Altijd 30-50 buscampers op voorraad.

ERVAAR UW MOBIELE VRIJHEID.

Pascalweg 24
NL-4104 BG Culemborg
Tel. +31 (0) 345 545 760

www.Buscamper.nl
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CAMPERPLAATSEN

fore 

no overnight parking, no campervans

Kaashandel en 
siroopwafels

Uitkijken 
voor vogels 
en golfballen

In 2014 kreeg het parkeerterrein aan de 
Fluwelensingel in Gouda-centrum een 
nieuw betaalsysteem. Meteen heeft de 
gemeente het aantal camperplaatsen 
uitgebreid naar 30 waarvan er twaalf 
met stroomaansluiting. De camperplaats 
heet Klein Amerika, simpelweg omdat het 
parkeerterrein al zo heette.

North Berwick is een prachtig havenstadje 
aan de oostkust van Schotland, een half-
uur van Edinburgh. Beroemd zijn de 
papegaaiduikers (puffins) en, in de buurt, 
de indrukwekkende ruïnes van de kastelen 
Tantallon en Dirleton. De camperplaats ligt 
tussen de zee en de golfbaan van North 
Berwick.

Camperplaats Klein Amerika

LEUK

 

Camperplaats North Berwick

LEUK

NEDERLAND
GOUDA, CAMPERPLAATS KLEIN AMERIKA

VERENIGD KONINKRIJK 
NORTH BERWICK, CAMPERPLAATS

Foto: Trudy Fraterman
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MONS, CULTUURPAREL 
IN MIJNWERKERSGEBIED

REPORTAGE

EUROPESE CULTURELE HOOFDSTAD 2015

Tekst: Harry Schuring

Foto’s: Mons 2015, Harry Schuring
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Van Gogh in de Borinage

Foto links: Grand 

Place (Gregory 

Mathelot); boven: 

het geplande station 

(Santiago Calatrava), 

‘Hoop’ – een van de 

deugdenbeelden in de 

Waltrudiskerk; onder: 

Van Goghs huis in 

Cuesmes, ‘De zaaier’, 

voor het eerst door 

Van Gogh getekend 

in de Borinage; dit 

olieverfdoek maakte 

hij in 1890 (Stichting 

Kröller-Müller-Museum)
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Was voor veel steden die Mons voorgingen de titel 

Culturele Hoofdstad van Europa een bevestiging van 

het cultuuraanbod, Mons ziet die verkiezing als een 

aansporing, een begin van nieuwe culturele bloei.

Een waaier van evenementen

videowall

Visual van het MICX, 

het congrescentrum 

van Daniel Libeskind 

dat binnenkort 

wordt geopend
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REPORTAGE

Mons als stad

Overnachten met de camper

Een industriële omgeving

Tourist Info en stadhuis 

op de Grand Place, 

café en bookshop van 

Le Grand Hornu, Café 

Europa, het belfort op 

het hoogste punt van 

Mons, Le Grand Hornu: 

monumentale aanleg

TOP009_mons hs1.indd   79 17-03-15   14:16



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

3BINNEN 3 UUR NIEUWE  
MATTEN IN UW CAMPER!
ERVAAR HET WARME EN HUISELIJKE GEVOEL VAN MAATWERK MATTEN IN UW CAMPER. 

MAKKELIJK UIT TE NEMEN

DUURZAME KWALITEIT

GROTE KEUS UIT KLEUREN

EENVOUDIG SCHOON TE HOUDEN

WWW.CAMPERTAPIJT.NL
telefoon (038) 333 31 10 
informatie info@justcarpets.nl
verkoop verkoop@justcarpets.nl

adres

Stoomstraat 4B

8263 AT  Kampen
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Een leven vol worsteling

-

1853
1869

1876
1877

1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885 De Aardappeleters

1886

1888

1889
-

-

1890
-

‘Avond’ van Van Gogh uit 1889 (Van Gogh 

Museum, Amsterdam), mijnwer kerswoningen in 

Le Grand Hornu, scheepslift No. 4 bij Thieu
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HET SPROOKJE VAN 
BREGENZ

Die 

Zauberflöte

Toch al een geliefde bestemming

OP DE FIETS NAAR DE FESTSPIELBÜHNE

Tekst: Harry Schuring

Foto’s: Bregenzer Festspiele, 

Harry Schuring, Camping 

Mexico
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Festival van formaat

Spiel auf dem 

See

Spiel auf dem See

Turandot

Setting en sfeer

Gesamtkunstwerk

Informeel

brezels

Reisgemak

Links: Bühnebild van 

Die Zauberflöte; 

boven: in februari begon de 

opbouw voor het decor van 

Turandot voor zomer 2015;

onder: Camping Mexico en 

kraam op de Festspielplatz
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ECOCAP
LED PRESSURE ALARM

VOOR CAMPERS

Ingebouwd anti-diefstal slot

Op ieder type band & druk toepasbaar

Zelfkalibrerend 

Keer op keer opnieuw te gebruiken

Lange levensduur batterij (3 - 5 jaar)

Voorkomen van klapbanden en ongevallen

Eenvoudige zelfmontage

Onderhoudsvrij

Altijd de juiste bandenspanning

bestel nu uw ECOCAP bandenspanningssysteem op Ecocap.nl
Bieslook 5 - 6942 SG Didam - T: 0316 712 500 - E: Info@ecocap.nl

De specialist in camperverzekeringen!

Klanten van Aveco 

Verzekeringen ontvangen 

10% korting!

De Haan Kampeerauto’s
Heawei 23, 8406 AW  Tijnje, Tel.: +31 513 57 12 00
info@dehaancampers.nl, www.dehaancampers.nl
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TECHNIEK

Speciale camperbanden?
Is een camperband hetzelfde als een 

bestelautoband? Niet helemaal. Veelal is de 

belasting per wiel bij een camper hoger dan bij 

een bestelwagen. De loadindex geeft aan hoe 

hoog de belasting per wiel maximaal mag zijn. 

Kijk voor de loadindex in het instructieboekje 

en laat bij twijfel de bepakte camper wegen, per 

wiel. Niet zelden is de achteras zwaarder belast 

dan de vooras. Goed aangeschreven banden 

voor campers zijn bijvoorbeeld Continental 

VancoCamper, Michelin Agilis Camping en de 

H08 of H09 van Toyo Tires. Camperbanden 

hebben ook een sterker karkas waardoor de 

‘wang’ minder inzakt in een bocht en waardoor 

de band een hogere spanning aankan. Ten 

slotte zijn camperbanden doorgaans stiller dan 

‘gewone’ bestelwagenbanden.

Profiel
Wettelijk moet het profiel op een band van een 

personenauto, meestal de juridische en fiscale 

status van een camper tot 3,5 ton, minimaal 1,6 

mm zijn. In het algemeen geldt: hoe kleiner het 

profiel, des te langer de remweg, vooral bij regen.

Bandenspanning
Het is raadzaam de bandenspanning in de gaten 

te houden, voor elke reis even te controleren 

en eventueel te corrigeren. Te zachte banden 

zorgen voor een langere remweg, slijten sneller 

en leiden tot een hoger verbruik door de grotere 

rolweerstand. De gewenste bandenspanning ligt 

doorgaans tussen 4 en 5,5 bar, zie daarvoor het 

instructieboekje van uw camper.

Winterbanden
Winterbanden zijn gemaakt van zachter 

rubber dan gewone banden en hebben meer 

lamellen, dat zorgt voor een meer grip bij lage 

temperaturen. M+S staat voor Mud and Snow 

ofwel modder en sneeuw. Banden met de 

aanduiding M+S kunnen winterbanden worden 

genoemd. Houd er rekening mee dat in Duitsland 

winterbanden verplicht zijn als er winterse 

omstandigheden zijn.

Het zachte rubber van de winterband slijt 

‘s zomers veel sneller dan dat van de gewone 

band. De zogenaamde ‘allseasonband’ is een 

compromis; voldoet ‘s winters beter dan een 

zomerband, maar minder dan een winterband. 

De ANWB raadt het gebruik ervan af als ook 

hellende wegen worden bereden.

En vergeet het reservewiel niet. <

Bij campers die maar een beperkt aantal weken 

per jaar worden gebruikt, is slijtage van het 

profiel misschien niet de grootste risicofactor. Het 

verouderingsproces van banden gaat namelijk ook 

door als de camper stilstaat. Door verdroging van 

het rubber kunnen er zwakke plekken ontstaan. Voor 

campers wordt algemeen aangeraden de banden 

na zes jaar te vervangen. Weet u niet hoe oud uw 

banden zijn dan kan de DOT-code op de band 

helpen. Dicht op de velg staat DOT en daarna drie 

codes. De laatste daarvan bestaat uit vier cijfers, 

bijvoorbeeld 3309; dat wil zeggen dat de band is 

geproduceerd in week 33 van het jaar 2009.

Het belang van goede banden
Veel camperbezitters zorgen ervoor dat bij het onderhoud van hun 
camper ook de banden worden gecontroleerd. Toch gebeurt het af 
en toe dat een camper een klapband krijgt; de gevolgen daarvan 
kunnen vervelend zijn, ernstig zelfs. Het loont de moeite om een 
paar minuten voor deze bladzijde te nemen. Al is het maar om te 
weten waar op gelet moet worden bij een controle van de banden.

april

M+S betekent ‘mud and snow’, modder en sneeuw: winterband

Rechts staat 2612: geproduceerd in week 26 van 2012

De bandmaat: 225 mm breed, 75 betekent dat de hoogte 

75% is van de breedte; 16 inch is de velgmaat
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making everyday smoother
VEERSYSTEMEN

Marktleider in veersystemen!

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

zelfverzekerd rijden onontbeerlijk. 

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

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

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

altijd één van onze partner bij u in de buurt.

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

www.vbairsuspension.nl
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TopB
oeken / TopSites / TopA

pps
Jeroen van der Spek
1000 dingen doen in 
Nederland

Kosmos Uitgevers, 320 blz., € 15,-

Google Translate

Google app, 3,4 Mb, gratis, voor Apple en Android

Paklijst voor (camper)vakanties

Pack your 

Bag

ad-free 

Pack the Bag, Andreas Krawczyk, app, 6,5 Mb, gratis, voor Apple 
en Android
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De ideale Westfalia Camper 
ontdekt u in Amersfoort

Wie Westfalia roept, denkt meteen aan Volkswagen. Al sinds de zestigerjaren zijn de merken nauw 
verbonden. Wereldwijd rijden er tienduizenden Volkswagen Westfalia Campers, die overtuigen 
met hun praktische indeling en bewezen techniek. Logisch dat u deze merken ook in Amersfoort 

gebruikte Westfalia Campers en alle denkbare services eromheen. Kom langs en ontdek het zelf!

Westfalia Columbus 600/601D en 640/641E Westfalia Amundsen 540D/600D/640E

Westfalia Club Joker City Westfalia Club Joker
NIEUW!

Camper Centrum 
Nederland

Volg ons ook op:
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TopB
oeken / TopSites / TopA

pps
Camperwereld.eu

Jet en Pieter Steinz
Steinz – Gids voor de 
wereldliteratuur

Lezen op locatie, Atlas van 

de wereldliteratuur

Nieuw Amsterdam, 560 blz, € 34,95
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Bürstner Nederland B.V.

www.buerstner.com

Ixeo time it 590 en Argos time A 670 G

KAMPEERAUTO’S VAN HET JAAR 2015
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Werkwijze

Resultaat

In Nederland is er niet veel aan de hand, maar wie de 
grens over gaat krijgt al gauw te maken krijgen met 
stevige hellingen. Niet alle campermotoren hebben dan 
voldoende vermogen – de strijd tussen zwaartekracht 
en paardenkracht. Wellicht dat het tunen van de motor 
kan bijdragen aan een relaxtere rit: met meer pk’s en 
een hoger koppel hoeft minder te worden geschakeld.

Chiptunen en eco-chiptunen

TECHNIEK

Geef uw camper vleugels
TUNEN VAN DE MOTOR

Tekst en foto’s: CamperCake
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www.carthago.com

Natuurlijk met de Carthago meerwaardeformule

Ervaar zelf het verschil met de Carthago meerwaardeformule:

+ Carrosseriebouw uit de liner-premiumklasse garandeert jarenlang behoud van waarde

+ Topscore voor zichtconcept in bestuurderscabine, meer veiligheid en comfort

+ Goed doordacht verwarmingsconcept - behaaglijk het hele jaar door

+ Bergruimteconcept - de meeste bergruimte in haar klasse

Zinger Campers

De Hanekampen 4b

9411 XM  Beilen

Tel.: +31 593 38 00 00

info@zingercampers.nl

www.zingercampers.nl

Linders Kampeerauto’s

Bolle Akker 3

5761 RW  Bakel

Tel.: +31 492 34 25 08

info@linderskampeerautos.nl

www.linderscampers.nl

Bruggink 

Caravans &  Campers

Kamerlingh Onnesstraat 19

7271 AZ Borculo

Tel.: +31 545 27 17 18

info@brugginkcampers.nl

www.brugginkcampers.nl

Stijkel Campers

Noorderbreedte 10

3845 MB Harderwijk

Tel.: +31 341 41 32 15

info@stijkelcampers.nl

www.stijkelcampers.nl

Duijndam Delft 

Caravans & Campers

Rotterdamseweg 266a

2628 AS Delft

Tel.: +31 152 62 74 33

info@ddcaravans.nl

www.ddcaravans.nl
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TOPOCCASION

Malibu 
600 DB2

Keuken en zithoek

Sanitair en verwarming

Cabine

Malibu is het kampeerbusmerk van Carthago, de Zuid-Duitse fabrikant 
van luxecampers. Malibu buscampers onderscheiden zich door een wat 
chique, serieuze uitstraling. Deze bus is alumuniumgrijs metallic en de 
bumper is in dezelfde kleur. Hij is nog geen jaar oud en heeft dus nog 
ruim een jaar fabrieksgarantie.

Specificaties
merk Malibu
type 600 DB2
soort buscamper
bouwjaar 2014
basisvoertuig Fiat Ducato 
uitvoering 2.3 diesel 
 GKH 33 Light
vermogen 150 pk
transmissie handgeschakeld
kenteken 3-TXR-45
datum 1e toelating 02-06-2014
kilometerstand 26.000 km
zitplaatsen 4
slaapplaatsen 2
gewicht leeg 2540 kg
maximaal gewicht 3300 kg
lengte 5,99 m
breedte 2,05 m
hoogte 2,59 m
stahoogte 1,90 m
verkoopprijs € 59.786,-

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

Slapen en wonen

Overig
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TOPOCCASION

Hymer 
B 678

Keuken en zithoek

Sanitair en verwarming

Cabine

De B-serie van Hymer is een soort standaardwaarde in camperland; al 
tientallen jaren is deze middenklasselijn zeer geliefd in heel Europa. 
Door voortdurende research en ontwikkeling houdt Hymer zijn 
campers actueel. Deze ruime B 678 van 2011 kan dan ook gerust 
een moderne camper worden genoemd. Het is een indeling met 
twee eenpersoonsbedden plus een tweepersoons hefbed. Er is bijna 
driehonderd kilo laadvermogen; de camper kan ook worden gekeurd 
voor 4250 kg totaal, maar dan is wel een C-rijbewijs benodigd.

Specificaties
merk Hymer
type B 678
soort integraal
bouwjaar 2011
basisvoertuig Fiat Ducato 
uitvoering 3.0 diesel Maxi 40
vermogen 157 pk
transmissie handgeschakeld
kenteken 05-PNN-3
datum 1e toelating 10-03-2011
kilometerstand 8239 km
zitplaatsen 4
slaapplaatsen 4
gewicht leeg 3205 kg
maximaal gewicht 3500/4250 kg
lengte 7,45 m
breedte 2,35 m
hoogte 2,90 m
stahoogte 1,98 m
verkoopprijs € 82.950,-

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

Slapen en wonen

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 info@zingercampers.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 
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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.geldersecampercentrale.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.brugginkcampers.nl

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

www.brugginkcampers.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

Hymer 
B 514

Keuken en zithoek

Sanitair en verwarming

Cabine

De B-serie van Hymer is een soort standaardwaarde in camperland; al 
tientallen jaren is deze middenklasselijn zeer geliefd in heel Europa. 
Door voortdurende research en ontwikkeling houdt Hymer zijn campers 
actueel. Deze jonge B 514 op een AL-KO-chassis is een moderne camper, 
voorzien van aardige extra’s. Zo kan het bed achterin elektrisch omhoog, 
zodat tijdens het rijden fietsen in de garage kunnen staan.

Specificaties
merk Hymer
type B 514
soort integraal
bouwjaar 2013
basisvoertuig Fiat Ducato 
uitvoering WLT 2.3 diesel AL-KO
vermogen 148 pk
transmissie handgeschakeld
kenteken 8-TZN-84
datum 1e toelating 21-06-2014
kilometerstand 11.105 km
zitplaatsen 4
slaapplaatsen 4
gewicht leeg 2960 kg
maximaal gewicht 3500 kg
lengte 6,50 m
breedte 2,35 m
hoogte 2,90 m
stahoogte 1,98 m
verkoopprijs € 87.105,-

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

Slapen en wonen

Overig
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Camper Centrum 
Nederland

De camper die iedereen kent: de Volkswagen California. Sinds 2004 ontwikkelt en bouwt Volkswagen deze camper 
volledig zelf. Met de hoogste kwaliteitsnormen en nieuwe dimensies in ruimtebenutting en bedieningsgemak.
En sinds kort ook met de meeste luxe extra’s. Want de nieuwe California Freestyle heeft vrijwel alles aan boord. 
Met een pakketvoordeel tot  € 10.337,-!

Wilt u de extra’s van de California Freestyle persoonlijk ontdekken? Kom dan naar 
de sfeervolle Voorjaarsshow van Camper Centrum Nederland in Amersfoort, van 
donderdag 9 tot en met zaterdag 11 april aanstaande. Met vele andere aantrekkelijke 
aanbiedingen en een leuk present voor iedere bezoeker.  Kijk voor meer informatie op 
campercentrumnederland.nl.

Volg ons ook op:

Volkswagen California Freestyle 
Meest complete California ooit!

Afgebeelde opties kunnen afwijken van de Freestyle-uitvoering



  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

  Zeeland  Plaats
43. De Laat Caravans en Campers .......... ’s-Heer Arendskerke
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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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