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28. DD Caravans & Campers  ...................... Delft
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31. Beroca Camper & Caravan  .................. Westerhoven
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  Cor van den Oever  ..................................... Herpen
 33. Camperbedrijf 
  Henrie Matheeuwsen  .............................. Veldhoven
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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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Met deze rijk uitgeruste HYMER actiemodellen rijdt u de vrijheid zeer aangenaam tegemoet. Deze sterke 148 PK motor 
met automaat, lichtmetalen velgen, cruise control, automatische motorairco, uitgebreid navigatiesysteem, achteruitrijcamera, 
Goldschmitt spiraalvering (bij B 588), verwarmbare dubbele bodem met opbergvakken, grote garagedeuren links en rechts, 
HYMER panorama dakluik, etc. maken het reizen met deze campers een vakantie ervaring om nooit meer te vergeten.

* Vraag uw geselecteerde Hymer dealer naar de voorwaarden.
   Genoemde prijzen zijn exclusief kosten rijklaar maken en transportkosten 

ComfortDrive
NU MET 

5 JAAR FIAT 

FABRIEKS-

GARANTIE*

Comfortabel rijden, luxe wonen, praktisch leven!

 HYMER B 588 en Tramp SL 588 

€ 99.990,- € 83.990,-

Verkoopprijs: € 116.924,-
Actieprijs B 588 ComfortDrive:

Verkoopprijs: € 95.071,-
Actieprijs Tramp 588 SL ComfortDrive:

UW
VOORDEEL:
€ 16.934,-

UW
VOORDEEL:

€ 11.081,-

www.hymer.nl/actiemodellen
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11 Agenda
Een lijstje met najaars- en 
winterbeurzen.

18 Campernieuws
Dethleffs Esprit I 7150-2

21 Varia
Korte berichten over hoofd- en 
bijzaken.

24 Campernieuws
Hymer Van 314

31 Luchtvering vergroot het 
comfort
Vervangende en hulpveersystemen.

32 Lake District
Uitgestrekte meren en woeste bergen 
– daartegenover: oude plaatsjes die de 
nostalgie aanwakkeren.

36 Campernieuws
Knaus BoxLife 630

38 Gastronomisch Ierland
Lang was de Ierse keuken zwaar en 
‘maagplamurend’. Maar de Ierse 
gastronomie is ontwaakt en vecht zich 
keihard terug.

44 Deutsche Alpenstrasse
Een van de mooiste reisroutes door 
Duitsland: Alpen, meren, traditionele 
Beierse stadjes en heerlijke Biergärten. 
Een scenic route tussen de Bodensee 
en Salzburg. 

50 Langs de Linge
Het kleintje in Gelders Rivierenland. 
Maar door de kleinschaligheid, de 
slingerende dijkjes, de dromerige 
dorpen en traditierijke steden een 
van de mooiste riviertochten van 
Nederland.

75 Camperplaatsen
Deze keer in Normandië, in de 
Belgische Kempen en in Maastricht.

89 Nederlandse tv-zenders 
straks alleen in HD
Over Astra 3 en Astra 1, ontvangers, 
satellietschotels en High Definition.

90 Topoccasions
Twee uitzonderlijk mooie, nog jonge 
tweedehands campers.

De schoonheid van 
Utah’s ‘Mighty Five’
Nico van Dijk rijdt voor TopCamper 

met een XL-huurcamper door de 

nationale parken Arches, Canyonlands, 

Capitol Reef, Bryce en Zion, alle in de 

Amerikaanse woestijnstaat Utah.

Capron maakt Sunlight en Carado
In de Sächische Schweiz is de oude DDR-fabriek van landbouwmachines omgebouwd 

voor efficiënte, moderne camperproductie. Hier maakt de Erwin Hymer Group zijn 

‘instapmerken’.

EN VERDER:

Roussillon en Corbières
Carla en Kees trekken met hun LMC door een mooi 

en historierijk stukje mediterraan Frankrijk, en wonen 

een bijzondere cursus bij: PiZ …

68

 84

 78
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Clou inside

DE ARTO VAN NIESMANN+BISCHOFF.

Moderne technologie, doordacht gebouwd, met een naar de toekomst 

gerichte vormgeving zowel van binnen als van buiten – met minder zijn 

wij niet tevreden. Net als onze klanten die met een Niesmann+Bischoff 

grote doelen voor ogen hebben. Voor bestemmingen waar men nog nooit 

is geweest en dromen die tot op heden nog niet zijn uitgekomen. Daarom 

Niesmann+Bischoff. niesmann-bischoff.com, vanvenrooymotorhomes.nl

TOP010_AdvertentiesCS6.indd   6 09-09-15   13:31
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DE CAMPERS VAN 2016
PRIJS-KWALITEITVERHOUDING IS WAT GUNSTIGER

CAMPERNIEUWS

Tekst: Harry Schuring

Foto’s: Harry Schuring, 

Trigano

Goede berichten uit de branche

Foto boven: Dethleffs 

presenteerde bij de 

fabriek in Isny de 

nieuwe Esprit integraal
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Group (waartoe behalve Hymer ook onder meer de 

merken LMC, Dethleffs en Bürstner horen) wordt, 

om efficiencywinst te behalen, productiecapaciteit 

door de merken gedeeld en worden ontwikkelingen 

door meerdere merken gedaan. In 2016 debuteert 

bijvoorbeeld een nieuwe Bürstner Aviano die 

uiterlijk grote gelijkenis vertoont met LMC’s 

integraal, de Explorer. De basis mag dan gelijk 

zijn, de merken geven natuurlijk wel elk hun 

eigen gezicht aan een model. Zowel Dethleffs als 

Bürstner presenteerde aan de pers een primeur, 

de eerste camper met een hefbed dat niet dwars is 

ingebouwd, maar in de lengte. De ontwikkeling van 

deze noviteit werd gezamenlijk gedaan. Het laag 

zakkende ‘lengtehefbed’ was al te zien in de Ixeo 

van Bürstner en het komt ook in de nieuwe 4-travel – 

opvolger van de Globe 4 – van Dethleffs. Overigens 

biedt Chausson in 2016 in de halfintegraal 620 ook 

een laag zakkend hefbed in de lengte, eentje waar je 

ook nog omheen kunt lopen.

Knaus kondigde op zijn internationale 

persconferentie in juni aan de superlichte 

caravan Travelino (onder 750 kg) in Düsseldorf te 

presenteren. In augustus werd die presentatie echter 

verschoven naar medio 2016. Eerst wordt 13,5 

miljoen euro geïnvesteerd om het machinepark in 

Jandelsbrunn (Beierse Woud) te moderniseren en de 

5

Exoten
Natuurlijk krijgen op zo’n beurs als in Düsseldorf de bekende merken met hun brede aanbod de meeste aandacht, dat verdienen ze 

ook vanwege hun niet aflatende inspanningen om de klant een mooi, functioneel en betaalbaar product te bieden. Maar dat neemt 

niet weg dat de liefhebber zich in de grote hallen desgewenst totaal kan verliezen in de zoektocht naar buitenbeentjes, eigenzinnige 

fabrikanten, camperbouwers met fantasie die niet in eerste instantie op zoek zijn naar de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dan heb-

ben we het bijvoorbeeld over de superklasse, met liners van twaalf meter en prijskaartjes vanaf een half miljoen. Maar ook de kleine, 

minder prominent aanwezige standhouders bieden pareltjes voor wie het wil zien.

Zo bouwt het Noord-Italiaanse Wingamm al sinds 1982 mooi gelijnde halfintegralen met een zogenaamde monocoque-opbouw, een 

naadloze glasvezelkunststofschaal uit één stuk, die zorgt voor stabiliteit en een grotere waterdichtheid. P.L.A., een camperbouwer uit 

Toscane, bouwt integraalcampers uit één stuk en noemt de GFK-monocoque veelbetekenend Brunelleschi.

Een heel ander buitenbeentje vormen de afzetunits, campers die je op een pick-up zet. Het Duitse Tischer (zie de cover van dit blad) 

bouwt een tiental cabines met poten die op bijvoorbeeld Land Rover, Isuzu, VW T5 of VW Amarok geplaatst kunnen worden.

En dan praten we nog niet eens over de talloze buscampervirtuozen die op basis van bijvoorbeeld de (nieuwe) VW-bus de meest 

fantastische Kastenwagen in elkaar sleutelen.

Tussen de hallen van 

de Caravan Salon zijn 

er altijd activiteiten

De nieuwe Hymer Van is echt kort

Sun i 900, het nieuwe vlaggenschip van Knaus

Wingamm maakt naadloze camperopbouwen ‘Monocoque’ van P.L.A., een schaal uit één stuk

TOP010_beursnieuws hs.indd   8 08-09-15   11:54
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Recordaantal campers

Reisemobile

Düsseldorf biedt nog meer

Niche is beautiful

Morelo ontwierp een nieuwe alkoofcamper

in de topklasse

Opklapbare wastafel 

in de Road Car, een 

nieuw, laaggeprijsd 

merk buscamper uit 

de Pössl-familie

Sinds lange tijd weer eens een Engelse camper 

‘for the continent’, de Swift Toscane

Het lengtehefbed in de Chausson 620 kan na 

het neerlaten naar voren worden geschoven
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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

Exclusieve importeur: Construct Benelux | 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
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SIN
C

E

1991
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7-11 oktober 2015
Kampeer & Caravan Jaarbeurs, Utrecht

tarte tatin 

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 € 15; treinreizigers kijken op www.

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

Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, Utrecht

Gratis kaartje?
TopCamper magazine kan 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 kor-

tingscode wordt per omgaande gemaild, maar op is op!

15-19 oktober 2014
Mobicar ‘15, Brussel

het

10-18 uur, entree € 12 (kijk voor kortingsbon op mobicar.be)

Brussels Expo, Romeinsesteenweg, Brussel 

21-26 januari 2016
Caravana, Leeuwarden

10-18 uur, op vrijdag tot 21 en op dinsdag tot 17 uur; entree € 16,50 

(online € 14), op dinsdag € 11; parkeren € 4 per dag

WTC Expo, Heliconweg 52, Leeuwarden

13-17 januari 2016
Vakantiebeurs, Utrecht

10-18 uur, op vrijdag tot 20 uur; entree € 15,50 aan de kassa, € 12 in 

online voorverkoop, kinderen t/m 12 jaar gratis; parkeren € 3 per uur, 

maximaal € 12 per dag

Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, Utrecht

16-24 januari 2016
CMT Die Urlaubs-Messe, Stuttgart

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

Landesmesse Stuttgart, bij het vliegveld

TOP010_agenda hs.indd   11 09-09-15   08:37
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Havenstad Gda sk ligt aan de Oostzee en kent zomers die minstens zo 

warm zijn als bij ons. Net als de meeste grote Poolse steden bevindt Gda sk 

zich inmiddels in een blinkende staat. Het is een genot om door de oude 

straten van de binnenstad te lopen; het wemelt er van de leuke terrassen 

en de keus aan restaurants is groot. Sommige delen van de oude stad doen 

aan Amsterdam denken. De rol die Gda sk speelde in de aanloop naar de 

‘Val van de Muur’ geeft een bezoek een prikkelend historisch tintje.

Tekst: Harry Schuring

Foto’s:, Collections ESC, Harry Schuring, Polska Organizacja Turystyczna

oktober

LEVENDIGE HAVENSTAD MET INTERNATIONALE GESCHIEDENIS

GDANSK, PRONKSTAD 
AAN DE OOSTZEE
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Van stakingsleider tot president
-

-

-

-

-

-

Foto: Giedymin Jabło ski / collections 

of European Solidarity Centre

 

-

Grote rijkdom, enorme verwoesting
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Wandelen op de ‘Koninklijke route’

Plekken voor de camper

Gda sk in het Pools

 (Solidarnosjtsj
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de woonvertrekken zich op de verdiepingen. 

Voorbij het gotische raadhuis, begonnen in de 

14e eeuw en eind 16e eeuw in Nederlandse stijl 

verbouwd, opent zich de bredere Lange Markt, 

de salon van de stad. Straatmuzikanten, grote 

terrassen, flanerende inwoners en fotograferende 

en poserende toeristen – hier is het allemaal. De 

prachtige Neptunusfontein staat recht voor de 

Arthurhof (1480), het gildehuis van de kooplieden.

Barnsteen – bursztyn, Bernstein, amber – hoort bij 

Gda sk. Hier ziet u een aantal barnsteenwinkels. 

De bruinige edelsteen wordt gevonden in de baai 

van Gda sk. Insiders zeggen dat de ulica Mariacka 

(Mariackastraat) prima is om barnstenen sieraden 

te kopen (niet te duur, wel echt).

Rond de Mariakerk
Via een stadspoort komt de Lange Markt uit op de 

Motława waarvan de kade eveneens met prachtige 

huizen is bebouwd. Daar staat ook een van de 

meest karakteristieke gebouwen van Gda sk, de 

15e-eeuwse kraanpoort met een houten opbouw 

voor de kraan. Als u vanaf de kade weer het 

centrum inloopt komt u in de buurt van de grote 

bakstenen Bazylika Mariacka waarvan de oudste 

delen uit de 14e eeuw stammen. Een klim van 

vierhonderd treden brengt u boven in de toren; 

daar ziet u pas goed hoe ‘Amsterdams’ de stad 

lijkt. De knusse, autovrije Mariackastraat is een 

rustige tegenhanger van de drukke Langestraat en 

Lange Markt. In de prachtige koopmanshuizen 

zijn vooral barnsteenwinkels en leuke cafeetjes 

gevestigd. Een doorsteekje naar de weer iets 

rustigere ulica w tego Ducha (H. Geeststraat) 

is aan te raden. Tussen kerk en rivier staat een 

prachtige rij minder opgesmukte patriciërshuizen.

Buiten het toeristische centrum
Als u per trein naar Gda sk centrum reist loopt 

u misschien door de Stare Miasto naar ‘het 

echte centrum’. Hoewel de oude stad ouder is, 

valt de bezienswaardigheid tegen. Nogmaals, 

de pronkstraten werden in de Główne Miasto 

aangelegd. En bij de wederopbouw werd het 

mooiste deel eerst herbouwd. Voordat men aan 

oktober

de Stare Miasto toekwam, was het geld voor 

restauratie op.

Eigenlijk mag een bezoek aan het Europejski 

ci, net buiten het centrum 

richting scheepswerven, niet ontbreken om 

een beeld van Gda sk te krijgen (zie ook: Van 

stakingsleider tot president). 

Niet ver van de Motława, een kwartiertje voorbij 

de Kraanpoort, wordt in 2016 het Museum van de 

Tweede Wereldoorlog geopend in een spectaculair 

gebouw. Aan de kust bij Gda sk (Westerplatte) 

begon de oorlog op 1 september 1939.

De populaire badplaats Sopot ligt ruim tien 

kilometer van Gda sk (per SKM-trein gemakkelijk 

bereikbaar). Een aangename sfeer, mooie belle-

époquehuizen en de ruim 500 m lange houten pier  

– dat is het wel zo’n beetje, plus een ruim horeca-

aanbod natuurlijk. <

LMC Breezer
De reis door Polen en Duitsland maakten we met het 2015-model van 

-

bouwwijze Long Life Technology geconstrueerd; de waterdichtheid is 

een niet-alledaagse indeling. Tegen de achterwand bevindt zich een 

ruime en complete badkamer over de volle breedte, inclusief een gar-

derobekast. Daarvóór staan twee eenpersoonsbedden. Boven de ruime 

zithoek kan een tweepersoons hefbed worden neergelaten. Omdat wij 

alleen het hefbed gebruikten, hadden we een zee aan leef- en afleg-

ruimte ter beschikking. In het keurig afgewerkte interieur, met glanzend 

witte kastdeurtjes, waren we zeer te spreken over de 140 l tellende 

Thetford Slim Tower koelkast, met een handige aparte lade voor grote 

flessen. De nieuwe Ducato doet zijn werk natuurlijk uitstekend. Volgens 

fabrieksopgave weegt deze ruime camper rijklaar 3028 kg. De boord-

computer gaf aan dat het verbruik tijdens de reis van ruim 2300 km 

gemiddeld 10,6 l/100 km is geweest.

TOP010_Gdansk_v2 hs.indd   17 07-09-15   15:54
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Dethleffs Esprit I 7150-2 
POTIGE, GOED GEOUTILLEERDE KANJER

Exterieur en reizen WonenTekst: CamperCaKe

Foto’s: Dethleffs
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CAMPERNIEUWS

Koken

Douche/toilet

Slapen

Resumé

<
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Hoogbegaafd!
De nieuwe Mastervolt Mass Combi Ultra

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

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

Kijk op www.mastervolt.nl/combis voor alle productspecificaties
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Het Engelse bedrijf Snooper maakt al dertig jaar satellietnavigatie-

apparaten, onder meer voor vrachtwagens. Hun Ventura-lijn is 

afgestemd op campers (en caravans). Voor het eerste gebruik 

kunnen de gegevens van de camper worden ingevoerd – 

lengte, breedte, hoogte en gewicht. Die maten worden dan 

gebruikt bij de routeberekening; waar ‘nodig’ worden viaducten, 

smalle wegen, scherpe bochten en dergelijke buiten de route 

gelaten. Bij aankoop van de S6800 zijn onbeperkt kaartupdates 

inbegrepen. Na registratie van het apparaat krijgt de eigenaar 

een bericht als er updates beschikbaar zijn. Die worden geladen 

op het meegeleverde 8GB micro-SD-kaartje, echter alleen op 

computers met Windows.

De Ventura Pro S6800 wordt standaard geleverd met handige 

accessoires. Een bevestigingsarmpje met zuignap maakt het 

mogelijk het scherm op de voorruit te ‘plakken’; verstelling in 

alle richtingen is mogelijk. Wij kozen, in een Ducato-cabine, 

voor bevestiging onderaan de voorruit, iets rechts van het 

stuur: goed in het zicht en niet storend voor het wegbeeld. 

Met een zelfklevend metalen schijfje kan de Ventura ook op het 

dashboard worden aangebracht. Een lange 12V-voedingskabel 

wordt bijgeleverd. Die bevat ook een dun antennedraadje dat 

met twee napjes aan de voorruit is te plakken; hiermee wordt 

de ontvangst van de TMC-verkeersinformatie verbeterd.

Tol op Duitse snelwegen 
 uitgesteld
Er is een poos sprake van geweest en het wetsvoorstel 

daartoe werd in het voorjaar ook door het Duitse parlement 

goedgekeurd. Alleen de Europese Commissie kon nog dwars 

gaan liggen. Zo ver heeft de Duitse regering het echter niet 

laten komen. In de veronderstelling dat de Europese Commissie 

een juridische procedure zou beginnen, is invoering uitgesteld 

naar op zijn vroegst 2017. Duitsers zouden in het voorstel ook 

tol gaan betalen, maar daar staat dan een lagere wegenbelasting 

tegenover.

TOPCAMPER VARIA

oktober

POI’s zijn volop aanwezig op de Ventura; zelf POI’s toevoegen is 

niet mogelijk. Voor campings en camperplaatsen zijn bestanden 

beschikbaar van Facile-en-Route, ACSI, Reisemobil Bordatlas en 

Alan Rogers – totaal ruim 24.000 adressen in 31 landen. Helaas 

moet één van deze bronnen worden gekozen; daardoor zijn soms 

meerdere zoekopdrachten met dezelfde vraag nodig. Weliswaar 

kennen andere navigatie-apparaten, TomTom bijvoorbeeld, dat 

probleem ook, maar handig is het niet.

Via importeur Versluis Automotive konden we de S6800 

uitproberen op een reis door Duitsland en Polen, met een 

halfintegraal onder 3,5 ton. Er was niet veel voor nodig om 

op pad te gaan; de handleiding, op dvd, hoefde daarvoor niet 

geraadpleegd. Het grote aanraakscherm (7 inch), de intuïtieve 

bediening en de heldere informatie in woord en beeld maken 

het gebruik prettig. De instructies zijn duidelijk en tijdig. 

Een inzetvenster geeft aan welke rijstrook moet worden 

aangehouden, dat geeft rust. Opvallend was de lange rijtijd die 

de Snooper na een routeberekening opgaf; al rijdende werd 

daar natuurlijk op ingelopen maar als planningtool schiet die 

tijdberekening tekort. Versluis geeft desgevraagd als toelichting 

dat de Ventura in de caravan/camper-stand een circa twintig 

procent lagere snelheid hanteert dan die van een personenauto.

De prijs van de VenturaPro S6800 ligt rond 500 euro.

Campernavigatie: VenturaPro S6800
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De vakantie zou nooit 
mogen eindigen“

„

Michael Schmitz,
Leiding constructie & ontwikkeling

„Met mijn Explorer zou ik eeuwig verder trekken. Plezierig feit: Precies daarvoor is hij ook 
gemaakt. Want dankzij LLT heeft hij een langere levensduur, dan u denkt. Veel langer.”

Met zijn familie en caravan is Michael Schmitz 
regelmatig in Scandinavië onderweg. Deze 
ervaringen gebruikt hij, om onze producten 
steeds verder te verbeteren. Alleen zo kunnen 
de vele innovaties ontstaan, die niet alleen 
de Maestro tot een echt meesterstuk maken. 
Maar ook bijvoorbeeld de milieuvriendelijke 
Long Life Technologie LLT, die maar liefst 12 
jaar waterdichtheidsgarantie* mogelijk maakt. 
Voor oneindig veel vakantieplezier.

www.lmc-caravan.nl
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Bezoek ons in hal 7
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Campe dans mon jardin

Onze redacteur camperplaatsen raakte in Frankrijk gecharmeerd 

van een nieuw product van de deelcultuur: de website ‘kom in 

mijn tuin kamperen’. Huiseigenaren stellen hun tuin open voor 

kampeerders, vaak maar een of enkele plaatsen. De bedoeling 

is een midden te bieden tussen ‘wild kamperen’ en de full 

service-camping. De site bevat nu een kleine achthonderd 

‘achtertuinen’ (Franse tuinen kunnen wel erg groot zijn). De 

grote meerderheid ligt uiteraard in Frankrijk, maar er zijn ook 

enkele kampeertuinen in België, Nederland, Italië, Spanje en 

Portugal. 

www.campedansmonjardin.com, ook in het Engels

Camperparken in Frankrijk

In Nederland en andere Europese landen worden steeds meer 

camperparken aangelegd. Onder een camperpark verstaan we 

een camperplaats voor minstens enkele tientallen campers, bij 

voorkeur voorzien van sanitair maar minder aangekleed dan 

een camping; een camperpark is doorgaans niet bedoeld voor 

caravans. De organisatie Camping-car Park beheert inmiddels 

47 camperparken in Frankrijk, met name in het westen en het 

zuiden. Een verblijf tot 24 uur kost € 8,40 à € 12. Eenmalig moet 

de Pass’étappes worden aangeschaft; daarop kan een tegoed 

worden gestort (ongelimiteerd bruikbaar), maar maandelijks 

afschrijven van de gemaakte kosten van uw bankrekening is ook 

mogelijk, na het geven van een machtiging.

www.camping-car-park.com, ook in het Engels.

Uw eigen camper verhuren?

Dat kan natuurlijk, bijvoorbeeld via Marktplaats. Sommige 

eigenaren van een camper willen die wel verhuren, maar weten 

niet hoe ze het moeten aanpakken met bijvoorbeeld de betaling 

en de verzekering. Het succes van airbnb met het verhuren van 

particuliere kamers en huizen aan toeristen straalt af op andere 

markten; zo deed de deelcultuur ook zijn intrede bij auto’s en 

vakantievoertuigen. In 2015 speelden twee Nederlandse sites 

voor particuliere camper(ver)huur zich in de kijker: camptoo.nl 

en goboony.nl. Op een moderne manier bemiddelen die tussen 

vraag en aanbod, geheel in lijn met de werkwijze van airbnb. 

De sites hebben een gemakkelijke ‘intake’: wie zijn camper 

wil verhuren registreert zich op de site en vult de gegevens 

van zijn of haar camper in en voegt een of meer foto’s toe. 

De eigenaar bepaalt zelf de huurprijs en geeft aan wanneer de 

camper (niet) te huur is. De site brengt aanbod en vraag bij 

elkaar; de eigenaar die zijn camper op redelijke voorwaarden 

te huur aanbiedt, zal al snel enkele aanvragen krijgen, vooral 

voor het hoogseizoen natuurlijk. De platformsites zorgen voor 

de betaling en regelen desgewenst verzekeringszaken (verhuur 

is in gewone camperverzekeingen vaak een lastig onderwerp). 

Uiteraard vragen de sites een fee voor hun bemiddeling; die 

is echter redelijk en speelt alleen bij daadwerkelijke verhuur. 

Het ‘aan de man brengen’ van uw aanbod is dus gratis. Bij het 

overwegen van de aanschaf van een camper kan verhuur een 

mogelijkheid zijn om de jaarlijkse kosten te verlagen.

Het aanbod groeit gestaag; er zijn nu zo’n 250 campers te huur 

via de twee sites.
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Hymer Van 314 
INGENIEUS RUIMTEWONDER

Exterieur en reizen

Wonen

Tekst: CamperCaKe

Foto’s: Hymer
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OP BEZOEK BIJ DE 
VETTE GELEERDE

De Noord-Italiaanse stad Bologna, gelegen op het punt waar de Povlakte 

overgaat in de eerste glooiingen van de Apennijnen, is bij Nederlanders 

niet erg bekend en wordt vaak voorbijgereden op weg naar de Adriatische 

kust of, over de autostrada del sole, naar Florence, Rome of verder naar 

het zuiden van de laars. Ten onrechte, want behalve een stad met een zeer 

rijke historie die tal van sporen heeft nagelaten is Bologna ook een van de 

gastronomische centra van Italië.

REISVERHAAL

Tekst: Geert van Leeuwen

5

GESCHIEDENIS EN GASTRONOMIE IN BOLOGNA, 

MAAR GEEN SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE
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Eten in ‘la grassa’

tortellini -

tagliatelle lasagne verde al forno

mortadella

cotoletta alla bolognese

ravioli di San Giuseppe

spaghetti alla bolognese

parmigiano-reggiano 

balsamico 

la 

cucina italiana

cucina umbra

Linker bladzijde: 

groentewinkel in Il 

Quadrilatero (Massimo 

Battesini/flickr);

Boven: Piazza 

Maggiore bij avond 

(jovannig/Dollar Photo 

Club), Straatbeeld 

in Il Quadrilatero 

(bolognawelcome), 

tagliatelle al ragù 

(bolognawelcome); 

links: Bologna is 

beroemd om zijn 

bogengalerijen 

(bolognawelcome) 
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De vette geleerde

la grassa

Boven en onder: vis, 

fijne vleeswaren en 

andere delicatessen in 

de wijk Il Quadrilatero 

(bolognawelcome)

università

Flaneerstad bij uitstek

De Vierhoek

Voedselpretpark
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Boven: onder de portici 

(Massimo Battesini/

flickr), Osteria del Vino 

e della Birra in Eataly 

Bologna (eataly.net);

links: verse 

tortellini (Houston 

Foodie/flickr);

onder: verse pasta en 

andere delicatessen 

(Jessica Spengler/flickr)

Camperplaatsen bij Bologna
-

-

-

portici

la rossa

caffè of aperitivo
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KOOP NU JE KAARTJE VOOR SLECHTS 10,- VIAWWW.KAMPEERENCARAVANJAARBEURS.NL

THEMA: ’LA 
DOUCE FRANCE’

JAARBEURS | UTRECHT
7 TM 11 OKTOBER 2015
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TECHNIEK

afgestemd op de beladingstoestand van de 

camper. Bij stilstand kan de rijhoogte handmatig 

worden gewijzigd zodat de wagen kan ‘knielen’ 

bijvoorbeeld. Als alle assen met luchtvering zijn 

uitgerust, kan een automatische levelmodule 

worden toegevoegd voor het waterpas zetten van 

de camper.

Hulpluchtvering
VB-SemiAir is een hulpluchtveersysteem. Aan de 

originele vering worden luchtbalgen toegevoegd 

die de veerkracht van de as doen toenemen. De 

berijder bepaalt de druk in de balgen en daarmee 

de veerkracht van de (achter)as. Zo kan de 

veerkracht van de (achter)as worden afgestemd 

op de belading van de camper. De berijder kan 

(ook) tijdelijk de rijhoogte van de as bepalen, 

bijvoorbeeld bij het oprijden van een schip of 

dijk om te voorkomen dat de achterzijde van de 

camper de grond raakt.

Sterke schroefveer
Behalve de luchtveersystemen levert VB-

Airsuspension ook de VB-CoilSpring, een 

schroefveerset die als ondersteuning of vervanging 

van de originele vering wordt aangebracht. Zo’n 

sterke(re) schroefveer zorgt bij zware belading voor 

een langere veerweg; de rijhoogte neemt toe en de 

rijeigenschappen verbeteren. <

In het Achterhoekse Varsseveld is VB-Airsuspension 

gevestigd, een specialist in veersystemen voor 

lichte bedrijfswagens en campers. Ruim twintig 

jaar geleden zagen de oprichters dat luchtvering 

in opkomst was voor vrachtwagens, maar dat er 

voor lichte bedrijfswagens (en campers) nauwelijks 

systemen werden ontwikkeld. Het bedrijf levert nu 

aan de meeste Europese landen en ook in Azië, 

Noord- en Zuid-Amerika. In Frankrijk, Verenigd 

Koninkrijk, Duitsland, Rusland en de VS heeft 

VB-Airsuspension eigen vestigingen. Voor alle 

basisvoertuigen die voor campers worden gebruikt, 

heeft VB-Airsuspension veersystemen ontwikkeld, 

veelal in samenspraak met de voertuigfabrikant. 

Volledige luchtvering
De VB-FullAir is een elektronisch geregelde 

luchtvering die de rijhoogte van de luchtgeveerde 

as constant houdt. De vooraf ingestelde rijhoogte 

wordt tijdens het rijden indien nodig automatisch 

gecorrigeerd. Comfort en stabiliteit worden zo 

Luchtvering vergroot 
het comfort
Als een nieuwe camper wordt afgeleverd, is er uiteraard een 
adequaat veersysteem gemonteerd. In de meeste gevallen gaat het 
om bladveren en schroefveren. Niettemin zijn er op het gebied 
van comfort, stabiliteit – denk aan windstoten – en wegligging 
verbeteringen haalbaar. Ook kan de wens bestaan om de rijhoogte 
aan te passen. Of om de camper waterpas te zetten. Afhankelijk 
van het gebruik van de camper zijn diverse hulpsystemen denkbaar 
en ook een vervangend veersysteem.

oktober

tekst: Harry Schuring
illustraties:  
VB-Airsuspension

Boven de  
VB-CoilSpring, 
hieronder VB-SemiAir 
en onderaan de  
VB-FullAir
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LAKE DISTRICT

Het Lake District is een van de populairste vakantiegebieden van Groot-

Brittannië. De idylle van de weelderig begroeide dalen, de uitgestrekte 

meren en de woeste bergen – hier fells geheten - trekt honderdduizenden 

bezoekers, van dagjesmensen tot serieuze bergwandelaars. Voor de camper 

is het Lake District een uitdaging. De hoofdwegen zijn goed berijdbaar, 

maar de secundaire wegen zijn smal en onverwacht steil, soms tot wel 

33%. Rustig rijden en tijdig een plek zoeken om tegen- en achterliggers te 

laten passeren is dan ook het devies.

REISVERHAAL

Tekst en foto’s: Bartho Hendriksen

5

LANGE, SMALLE MEREN TUSSEN NOSTALGISCHE 

STADJES EN STEILE HELLINGEN
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Langs de Muur van Hadrianus

Extreme caution: steep gradient 

Britannia Inn

extreme 

caution, steep gradient 1:3

Bladzijde links: op 

weg naar Ambleside;

boven: Windermere;

onder: Hawkshead, 

Coniston Water
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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!

Beleef meer. Geniet meer.
Sun Living, made by Adria Mobil, verkrijgbaar bij deze dealers:

Averesch Campers    Butaanstraat 21  Rijssen  www.avereschcampers.nl
Camper & Caravancenter C. vd Oever Berghemseweg 2a Herpen www.caravancenter.nl
Travelsmaker.nl    Baanhoek 161  Sliedrecht www.travelsmaker.nl

www.sunliving.nlo  e ien dens de am eer  aravan aarbeurs,  m  o ober, al 
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Betoverend landschap

hanging baskets

Parel van het Lake District

moors

Reisinformatie
Veerboot:

Campings:

Informatie:

Boven: Dudden Valley 

bij Broughton-in-

Furness, Castlerigg 

Stone Circle bij 

Keswick, sommige 

wegen zijn niet 

heel breed

onder: camping 

National Trust 

Wast Water
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Knaus BoxLife 630
LIVING IN A BOX

Exterieur en reizen

Wonen en koken

Tekst: CamperCaKe 

Foto’s: Knaus

TOP010_Portret Knaus boxlife hs.indd   36 08-09-15   11:19



oktober 2015

CAMPERNIEUWS

Slapen

Douche/toilet

Resumé

<

TOP010_Portret Knaus boxlife hs.indd   37 08-09-15   11:19



GASTRONOMISCH 
IERLAND

Als het gaat om het zelf zien en erkennen van hun gastronomische rijkdom 

aan producten en grondstoffen, lijken de Ieren eeuwenlang verdoofd te 

zijn geweest. Niet alleen in hun eigen ogen, maar ook in de ogen van 

andere landen leunde de Ierse keuken enkel op zware, maagplamurende 

kost van aardappels, kool, schapenvlees en kabeljauw. Maar de Ierse 

gastronomie is ontwaakt en vecht zich keihard terug, zeker in de grote 

steden. Met verfijningen en nieuwe technieken tillen jonge ambitieuze 

koks de traditionele keuken naar hoge niveaus.

REISVERHAAL

Tekst: Hans van Bergen

Foto’s: Fáiltre Ireland, Tourism Ireland

CULINAIRE TRADITIE EN VERNIEUWING HAND IN HAND
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Traditionele keuken uit trots

Links: Fanad Head 

Lighthouse in Donegal;

boven: een echt Iers 

ontbijt is een robuust 

begin van de dag, 

verser dan op een van 

de vele marktjes zijn 

de Ierse producten 

niet te krijgen
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Reizen naar en door Ierland

Castletownbere in 

County Kerry, kleurige 

puien in Kilkenny, 

The Cork English 

Market voor vis, fruit, 

vlees en groenten 

sinds 1788, muziek is 

diep verbonden met 

de Ierse volksziel

De pub, ontmoetingsplek bij uitstek
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Guinness, zwart als teer

Betaalbaar culinair genieten 

Het teerzwarte Ierse 

stoutbier Guinness is 

een geliefde begeleider 

van Ierse maaltijden, 

eten in een van de 

talloze pubs geeft een 

goed Ierlandgevoel

Galway Oysterfestival, oesters en verbeten strijd
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 VOOR DE WIND.
WEINSBERG HEEFT DE WIND ERONDER!  ALLE CAMPERS VANAF NU IN EEN 
NIEUWE LOOK - ONZE CARALOFT VOOR JOUW VAKANTIE BELEVENISSEN:

• DYNAMISCH EXTERIEUR DESIGN
• FRIS INTERIEUR DESIGN
• UNIEKE FUNCTIES O.A. EASY TRAVEL BOX
• SENSATIONELE PRIJS-PRESTATIE VERHOUDING
• VANAF € 50.731 INCL. BTW EN BPM.
(exclusief bijkomende kosten zoals kenteken, rijklaar maken, transport, verwijderingsbijdrage e.d.)

Beleef Weinsberg op www.weinsberg.nl

HAL 12

 *  alleen geldig bij aankoop van een nieuwe Weinsberg camper tijdens de 
Kampeer & Caravan Jaarbeurs in Utrecht 7  t/m 11 oktober 2015

O.A. AIRCO CABINE, AIRBAG PASSAGIER, CRUISE CONTROL, ELECTR. VERSTELBARE SPIEGELS EN NOG VEEL MEER   NORMAAL € 2.913,-VOORDEEL € 1.221,-

FIAT PAKKET* 
BEURSPRIJS 

1.692,-EURO

MEER SPORTWAGEN GAAT NIET.  
      ONE FOR ALL AND ALL FOR ONE.

SPORTGEVOEL STANDAARD: DE NIEUWE BOXLIFE.
Want ons innovatief ruimtewonder met optioneel hefbed achter biedt veel plaats voor actie. 
De perfecte balans tussen functioneel en design.
www.knaus.nl/boxlife
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HAL 12

BEURSACTIE  
nu met

Fiat Pakket 

Voor € 1.208,-  
  i.p.v. € 2.390,-*

TOP010_AdvertentiesCS6.indd   42 09-09-15   13:34



Ierland bezoek dan in het laatste weekend van 

september de stad Galway. Hier kunt u dan 

een van de hoogtepunten van de Ierse culinaire 

festivals beleven, het Galway Oyster Festival. Vier 

dagen lang is Galway volledig in de ban van het 

eren van Ierlands gastronomische trots, de oester. 

Het festival bestaat sinds 1954 en zo’n drie miljoen 

oesters legden er sindsdien het loodje. Nationale 

en internationale amateurkoks en professionele 

chefs tonen, en laten vooral ook proeven, wat 

ze allemaal kunnen maken met de oester. U 

kunt er zomaar koks als Jamie Oliver of Gordon 

Ramsay tegen het lijf lopen en overal spelen er 

traditionele muzikanten en stallen boeren, vissers 

en voedselproducenten er een staalkaart uit van 

de Ierse gastronomie. Maar het middelpunt is de 

oester.

U kunt ze, naast veel andere zeevruchten en vis, 

volop proeven in alle maten, soorten, vormen en 

gerechten die maar denkbaar zijn. En ook hier 

weer onlosmakelijk samen met soda bread en 

Guinness of met de overvloedig tijdens het festival 

stromende champagne. Neem plaats tussen de 

Ieren en schreeuw, juich en joel met hen mee 

tijdens de indrukwekkende wedstrijden in wie 

het snelst een schaal oesters kan openen. Bij 

deze wedstrijden gaat het er hevig aan toe. De 

concurrentie is moordend. Flitsende oestermesjes, 

rondvliegende oesterschalen, verbeten gezichten, 

veelvuldig uitgestoten krachttermen en niet 

zelden vloeiend bloed als er weer iemand in 

Het Galway 

Oysterfestival in 

september is een 

vierdaagse ode aan 

de oester, zalmrokerij, 

de Ierse westkust is 

een parel voor de 

Ierlandganger 

het heetst van de strijd het mes niet tussen de 

schelpen van de oester wrikt, maar in zijn hand. 

Ik hoorde een keer een stevige Ierse visser, voor 

hij met zijn oestermes in de aanslag het podium 

opstapte, zeggen: ‘Al kost het me alle vingers van 

mijn linkerhand, deze wedstrijd win ik!’ Voor de 

volledigheid, dat deed hij niet, ondanks de flinke 

haal in zijn hand na afloop.

Dublin, traditie en vernieuwing hand in hand
Als u aan het eind van de reis mentaal en fysiek 

volkomen gevoed bent door het traditionele 

Ierland, is ter afsluiting een bezoek aan de Ierse 

hoofdstad Dublin aan te raden. Hier gaan het oude 

en nieuwe Ierland hand in hand. In de directe 

omgeving zijn enkele goed geoutilleerde campings 

die prima busverbindingen met het centrum 

hebben. 

De stad zelf toont met haar prachtige gebouwen 

en musea in volle glorie haar trots en de 

standvastigheid van de Ieren, om door de eeuwen 

heen hun ontnomen zelfstandigheid te bevechten. 

Een trots die u ook terug zult vinden in restaurants 

en pubs. Zowel in de geserveerde gerechten als 

in de bereidwilligheid van het personeel om fier 

over hun land en de Ierse tradities te praten. Dit 

is dé plek om de oude en nieuwe gastronomie 

te proeven, oude gerechten naast de creative 

culinaire verfijningen door jonge ambitieuze en 

gepassioneerde Ierse chefkoks. En zelfs hier, ook in 

de toprestaurants, tegen betaalbare prijzen. <
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DEUTSCHE 
ALPENSTRASSE
Het prachtige zuiden van Beieren is een van de geliefdste delen van Duitsland. 

Hier ligt de noordelijke rand van de Alpen met beroemde plaatsen als Garmisch-

Partenkirchen en Berchtesgaden. De Beierse Alpen reiken tot bijna drieduizend 

meter hoogte. Aan de voet van die bergen ligt een dozijn romantisch aandoende 

meren. De Deutsche Alpenstraße verbindt de landschappelijke maar ook de 

culturele hoogtepunten: oude stadjes, barokkerken, kloosters en kastelen, 

waaronder die van ‘sprookjeskoning’ Ludwig II.

REISVERHAAL

Tekst: Harry Schuring
Foto’s: Harry Schuring, Bayern Tourismus, Tölzer Land Tourismus 

5

PARELKETTING VAN DE BEIERSE ALPEN
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Ludwig II, de Märchenkönig

Van de Bodensee naar Garmisch

Linker bladzijde: 

Iffeldorf en 

Wettersteingebergte; 

boven: camping 

Allweglehen bij 

Berchtesgaden, 

Bad Hindelang, 

Leonhardifahrt in Bad 

Tölz; links: Schloss 

Neuschwanstein
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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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Van Garmisch naar de Inn

Een beetje verliefd

Beierse Alpen en München

Alpenvorland

wildromantische

Kaffee mit Kuchen

Helles

TOP010_deutsche alpenstrasse hs.indd   47 08-09-15   11:23



Of het nu vrije tijd, vakantie of voor dagelijks verkeer is -
Met onze buscampers 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

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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Van het Inndal naar Berchtesgaden
Na de brug over de opgestuwde Inn rijdt u de 

Chiemgai in, richting Chiemsee. Voor het meer 

buigt de Alpenstraße weer af naar het zuiden. 

Voorbij Marquartstein stijgt de weg geleidelijk 

en bij Reit im Winkle zit u echt weer in het 

berggebied. Tot Ruhpolding is het erg bossig, 

weinig uitzichten dus. Zoutstadje en kuurplaats 

Bad Reichenhall laten de meesten links liggen 

(er staat wel een imposant Gradierwerk uit 1912, 

waar zoute lucht kan worden opgesnoven). Tot 

Ramsau met de verstilde Hintersee is het weer vrij 

bossig. Maar dan opent zich het Berchtesgadener 

Land, het prachtige berggebied rond het beroemde 

en beruchte Berchtesgaden; Hitler had van 

de nabijlegen Obersalzberg een belangrijk 

militair machtscentrum gemaakt. De markante 

Watzmann (2713 m) en de romantische Königssee 

zijn belangrijke troeven van toeristentrekker 

Berchtesgaden. <

Vorige bladzijde: 

Blasmusik in Biergarten, 

in de rococopracht 

van de Wieskirche 

is het been van de 

geschilderde putto 

‘er aan gestuct’, 

camperplaats Wiesele 

in Pfronten, Antdorf 

en Zugspitze; boven: 

Murnau, fietsen langs 

de Isar, Lüftlmalerei 

op het Pilatushaus 

in Oberammergau; 

onder: camperplaats 

in Nesselwang

oktober

‘Fakten und Zahlen’
Lengte
en Berchtesgaden.

Berijdbaarheid Ook met een camper is deze 

route zeer goed berijdbaar. De hoogte ligt door-

gaans tussen 600 en 1000 m; de sterkste stijging 

is 9 procent. Hoogste punt is bij Oberjoch in de 

Allgäu, 1136 m. Globaal genomen zijn de we-

gen in het eerste deel tamelijk breed; ten oosten 

van Bad Tölz maken meer smallere bergwegen 

deel uit van de route.

Bewegwijzering/roadbook De route kan gro-

tendeels op basis van de bruine borden worden 

gereden. Ze staan echter niet (meer) overal, met 

name in de Allgäu zijn ze schaars. Op www.

deutsche-alpenstrasse.de is een roadbook te 

downloaden en een routeoverzicht (Touren-

guide).

Ontstaan In de jaren dertig werd begonnen met 

de aanleg van de Deutsche Alpenstraße. De 

bedoeling was een Ferienstraße die alle vakan-

tieplaatsen aan de rand van de Alpen met elkaar 

zou verbinden. Voorheen waren de meeste 

dalen alleen vanuit het noorden bereikbaar.

Drukte Valt in het algemeen wel mee; bepaalde 

delen kunnen echter in het hoogseizoen en in 

weekends in voor- en naseizoen behoorlijk druk 

zijn.

Campings en camperplaatsen Van beide 

zijn er tientallen langs de route. Een aardig 

maar niet compleet overzicht staat op  www.

deutschealpenstrasse.de. Camperplaatsen zijn 

er van eenvoudig – een paar plekken bij een 

boerderij of op een oude tennisbaan – tot groot 

en comfortabel zoals bij Füssen, Garmisch en 

Reit im Winkl.

Hoogste berg Zugspitze met 2962 m.
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OP ZOEK NAAR 
DE LINGE

5

LANGS BOOMGAARDEN, OUDE STADJES EN FORTEN

TOP010_linge hs.indd   50 08-09-15   11:24



Vanaf Tiel slingert de Linge zich door het Gelders Rivierenland, het land 

tussen de ‘rustige Rijn’ en de ‘woeste Waal’. Vooral in het vroege voorjaar, 

als de Betuwe in bloei staat, verdringen bezoekers elkaar op de smalle 

dijken. Maar ook in de andere jaargetijden is het een genot om met de 

camper de Linge vanaf de bron tot de monding te volgen. 

REISVERHAAL

Tekst: Bartho Hendriksen
Foto’s: Bartho Hendriksen, Mary Kuiper, RBT

oktober
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Het 

lange water

Kasteel Doornenburg

Voorgaande bladzijden: 

oude Lingebocht 

bij Acquoy; 

boven: molen De 

Vlinder in Enspijk, 

straat in Buren, het 

fietspontje bij Enspijk, 

Lingedijk bij Enspijk
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Dwars door de Betuwe

Van de Linge af

Straat in Buren, beeld 

van Willem en Anna 

voor Burense kerk, 

camper in Gorinchem
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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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Lieflijke Linge 
Na het uitstapje aan Buren en Culemborg rijden 

we terug naar Geldermalsen om daar de Linge 

weer op te pikken. Bij het Landgoed Mariënwaerdt 

ligt het beroemde Appeldijkje. De takken van 

de bloeiende fruitbomen hangen bijna over de 

weg en de witroze bloesem geeft in het voorjaar 

het landschap een sprookjesachtig aanzicht. 

De geschiedenis van het landgoed gaat terug tot 

de 12e eeuw toen monniken hier een klooster 

langs de Linge stichtten. De abdij kende een 

roerige geschiedenis van branden, berovingen en 

overstromingen. In het begin van de Tachtigjarige 

Oorlog werd het klooster met de grond 

gelijkgemaakt. Op de plaats van de abdij verrees 

in 1790 het Huis Mariënwaerdt (niet te bezoeken). 

De huidige bewoners hebben het landgoed, 

dat bestaat uit weilanden, akkers en bossen, 

opengesteld voor wandelaars. Bordjes op het 

landgoed verwijzen naar de Landgoedwinkel waar 

de producten van het biologische landbouwbedrijf 

verkrijgbaar zijn. Ook is er een brochure met 

wandelroutes te koop. Voor een pannenkoek 

kunt u terecht bij de naastgelegen hofstede De 

Stapelbakker.  

Fruittuin van Nederland 
De Betuwe is synoniem met fruitteelt. De bloei-

ende boomgaarden zijn sinds de jaren zeventig 

van de vorige eeuw een stuk lager geworden. 

De fruittelers zijn massaal overgegaan van 

hoogstambomen naar bomen op lage stam-

men. De laagstambomen leveren al na twee 

jaar vruchten op, terwijl een hoogstamboom 

daar een jaar of tien over doet. Bovendien zijn 

vruchten van de laagstambomen gemakkelijk 

te bereiken door de plukkers. Op een enkele 

plaats worden de hoogstambomen in ere ge-

houden. Ook de Koningszuur, ooit een bekend 

Betuws appelras, is uit de boomgaarden ver-

dwenen. In juni en juli hangen de kersen rijp, 

donkerrood en sappig aan de bomen of liggen 

ze geplukt en gesorteerd klaar bij de vele fruit-

stalletjes langs de kant van de weg. De Linge bij 

Geldermalsen, 

Landgoed 

Mariënwaerdt, de 

scheve toren van 

Acquoy, Appeldijk 

bij Beesd met 

bootje in de Linge 

oktober

T-boerderijen
Beesd is een karakteristiek rivierdorp. Aan de 

Voorstraat staat de Hervormde kerk met zijn 

opvallende 16e-eeuwse stompe toren. De 

toren werd vroeger gebruikt als vluchtplaats bij 

overstromingen van de Linge.

Rhenoy, Acquoy, Rumpt  en Gellicum zijn 

dromerige dorpjes aan de Linge. Langs de smalle 

dijk liggen mooie dijkhuizen en karakteristieke 

T-boerderijen. De boerderijen zijn gemakkelijk 

te herkennen aan het woonhuis dat dwars op de 

schuur staat. Soms staat de boerderij hoger dan 

het omringende land; de ‘rivierterp’ bood en biedt 

bescherming tegen overstromingen.

Niet alleen Pisa heeft een scheve toren. In Acquoy 

staat de toren meer dan één meter uit het lood. 

Opmerkelijk is dat op het kerkhofje Cornelia Pisa 

begraven ligt. Het fraai gelegen Fort Asperen maakt 

deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Het fort werd driemaal in zijn bestaan in staat 

van verdediging gebracht (1870, 1914 en 1939) 

maar is nu een monument. In de zomermaanden 

is het ‘kunstfort’ open voor bezoek en worden er 

tentoonstellingen georganiseerd. Bij zonnig weer 

kunt u heerlijk zitten op het lommerrijke terras van 

de taveerne in een van de bijgebouwen. 

Glasstad
Leerdam is van oudsher bekend als glasstad. In 

de 18e eeuw vestigde de eerste glasblazerij zich 

in het stadje. In het Nationaal Glasmuseum, 

deels ingericht in de oude directeurswoning van 

de Glasfabriek Leerdam (nu Royal Leerdam), 

komt u alles te weten over de glasindustrie en 

de beroemde glasontwerpen van Andries Copier, 
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NIEUWE ideeën 
NIEUWE trends 
NIEUWE look

Dethleffs Nederland 
www.dethleffs.nl  |  info@dethleffs.nl 

NIEUW op onze stand:

 De nieuwe TREND met uitstekende uitrusting

  De nieuwe 4-TRAVEL een echte wereldpremiere – de eerste Dethleffs halfintegraal met een 
revolutionair hefbed in de lengte, ook zonder vaste bedden

 En de geheel vernieuwde ESPRIT serie: met de wintervaste IsoProtectPlus dubbele bodem

Ontdek de nieuwe wereld van Dethleffs! Wij kijken er naar uit u te mogen begroeten!

Bezoek ons 
  in hal 7

4-travel EspritTrend

Ontdek zelf de innovaties van de trendsetter!
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Boven: de stadsmuur 

van Leerdam, fietsers 

op de Appeldijk 

bij Beesd;

onder drie keer 

Gorinchem: Grote 

Markt, camperplaats 

bij de haven, drukte 

bij de LingesluisGorinchem

Campers
-

Bartho Hendriksen is toeristisch journalist en 

schreef diverse Capitool Reisgidsen en de gids 

Onverwacht Nederland
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MET DE EIGEN CAMPER 
DOOR WEST-AFRIKA

VAN HARDENBERG NAAR ACCRA – DEEL 2
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Van Senegal naar Mali

Camperbrand bij Pam

REISVERHAAL

Tekst: Harry Schuring, op basis van 

dagboeken van Jan Mulder

Foto’s: Jeannette Mulder Uitgesleten rotsen 

bij de Chutes de 

Félou in West-Mali
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Pamela, een Britse 

kei in kleinschalig 

ontwikkelingswerk

Langs de Niger, maar niet naar de Dogon

bogolans

Brug over de Niger 

in Bamako; drinkend 

vee langs de weg 

naar Bamako; de 

Niger bij avondzon; 

straatje in Ségou
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Heilige vissen

Aan de rivier kijken we 

naar het schouwspel van 

wassende vrouwen en 

zandslepende mannen 

Bogolan, katoenen 

doek met geometrische 

versieringen; 

pottenbakkerij; 

bedrijvigheid op 

de Nigeroever
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Zes dagen in Ouagadougou

Camperen op het 

rode zand bij hotel 

Canne à Sucre; per 

bootje op zoek naar 

wilde dieren in de 

omgeving van Banfora; 

nijlpaard

De grote moskee 

van Bobo-Dioulasso, 

Burkina Faso

Zandwegen in Burkina Faso

dolo
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campement

Benin en Togo
Burkina Faso: 

straatverkoop in 

Bobo-Dioulasso; 

school Ouagadougou

Burkina Faso: huizen 

in Tiébélé; olifanten in 

natuurpark Nazinga

Sommige van de 

schoolkinderen willen 

onze armen aanraken, 

kijken of we niet afgeven
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Antennen • Electronic
HUTRONIC.NL

Voor meer informatie: 030-220 25 28 • info@hutronic.nl

Of het nu vrije tijd, vakantie of voor dagelijks verkeer is -
Met onze buscampers 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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Ghana

Vrouwen met 

brandhout op dirtroad;

duwen en trekken 

op de Grote Markt 

in Kumasi

In droge tijden 

verliest de Afrikaanse 

baobab zijn blad

Grens Senegal-Mali: we 

kunnen nog net voorkomen 

dat Sekou de lunch van een 

douanier moet betalen
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De nieuwe Ixeo – 
         lang niet dwars

De nieuwe Brevio – 
          de crossover voor doeners

1010 GIGABYTE
Dat is de capaciteit van een menselijk brein – terwijl de 
meeste informatie helemaal niet opgeslagen wordt.

Wat blijft hangen, is het bijzondere – zoals de nieuwe Bürstner
Elegance, die zich met zijn markante buitendesign bewust 
van de massa onderscheidt en daardoor gegarandeerd in 
herinnering blijft. Net als ook de moderne interieur ambiance
met hoogwaardige uitrusting en afwerkingskwaliteit.
Alles gereed voor een luxe 5-sterren vakantie en “gren-
zenlos Wohlfühlen”.

Meer info op www.buerstner.com

Bürstner Nederland B.V.

€

DE NIEUWE ELEGANCE
LUXE VOOR GENIETERS

Welkom op onze 
stand in hal 7.
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Onderweg naar Kumasi laten we maar weer 

eens het rode stof van de camper wassen, voor 

het laatst? Kumasi is Ghana’s tweede stad en 

was vroeger de hoofdstad van het Ashanti-

koninkrijk, ooit welvarend door goudwinning en 

slavenhandel. Vanwege de warmte hier besluiten 

we een dag eerder dan gepland te vertrekken. 

Weer onderweg zien we in het apenpark 

Boabeng de apen van heel dichtbij, vooral als je 

bananen bij je hebt. In Nkoranza zijn we weer 

eens geroerd door het enthousiasme en de inzet 

van hulpverleners, hier bij het project ‘Hand in 

Hand’. Verstandelijk gehandicapten hebben het 

zwaar in Afrika; in Ghana wordt zo’n handicap 

vaak in verband gebracht met bijvoorbeeld 

verkeerd gedrag van de moeder, de kinderen zijn 

‘door geesten bezeten’. Discriminatie, tot aan 

mishandeling toe, is het gevolg. ‘Hand in Hand’ 

biedt een veilig thuis aan een aantal gehandicapte 

kinderen.

Aftellen
De reis van honderd dagen nadert het einde. We 

verblijven een aantal dagen op een camping in 

Amabo, aan de Atlantische kust, eten lekkere vis 

en bezoeken vissersdorpen. Sekou moet diverse 

keren in actie komen om te onderhandelen 

met agenten die overtredingen zouden hebben 

geconstateerd. Dit corrupte gedoe in Ghana 

begint ons te irriteren. We bezoeken nog een 

een nationaal park en een apenopvang, eigenlijk 

niet veel verschillend van wat we eerder 

zagen. Bijzonder was wel Fort Elmina, een 

van de meest bezochte gebouwen van Ghana. 

Portugezen bouwden het ter bescherming van de 

goudwinning. In 1637 namen Nederlanders het 

fort in; het werd het centrum van de slavenhandel 

van de West-Indische Compagnie. In 400 jaar tijd 

zijn hier naar schatting een miljoen zwarte slaven 

verhandeld; slechts een op de drie zou de slavernij 

overleven. Hier rondlopend ontkom je niet aan 

bespiegelingen over hoe superieur wij blanken ons 

hebben opgesteld ten opzichte van andere rassen.

De laatste dagen staan bijna geheel in het teken 

van het verschepen van de campers. We staan op 

het terrein van een collega van Margriet in Accra. 

Bij een bezoek aan de Italiaanse rederij Grimaldi, 

die onze campers naar Europa zal varen, krijgen 

we vertrouwen in een goede overtocht.

We kijken terug op een indrukwekkende reis, 

uiteraard met hoogte- en dieptepunten. We hebben 

een goede indruk gekregen van West-Afrika en 

zijn van plan de ontwikkelingen in dit deel van de 

wereld te blijven volgen. <

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

Elmina Castle, 

slavenfort in Ghana;

monameerkatten 

in apenheiligdom 

Boabeng

Visnet binnenhalen 

aan de Ghanese 

Atlantische kust
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CAPRON MAAKT 
SUNLIGHT EN CARADO

EFFICIËNT PRODUCEREN IN DE SÄCHSISCHE SCHWEIZ

Tekst: Harry Schuring – foto’s: Harry Schuring, Capron
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Aanvankelijk werden hier bij Capron toch ook 
caravans gemaakt? 

Zijn er nog verhalen uit de tijd van de overname 
van de oude Fortschritt-fabriek?

Gebruiken jullie het hele Fortschrittcomplex? 

just in time

REPORTAGE

Een gebouw met geschiedenis

Fortschritt Erntemaschinen

Volkseigene 

Betrieb Herkules Landmaschinenwerke

Fortschritt

Fortschritt

New Holland
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REPORTAGE

Worden in jullie nieuw geopende productielijn 
nieuwe ideeën of technieken gebruikt?

Andere camperbouwers brengen delen van hun 
productie over naar landen als Hongarije en 
Slovenië, met name vanwege de lagere loonkosten. 
Waarom breidt de Hymer Group uit binnen 
Duitsland?

Made in Germany

Het verschil in lonen tussen Saksen in Oost-
Duitsland en bijvoorbeeld Baden-Württemberg is 
minder groot geworden.

Hier in Neustadt vindt alleen de productie plaats? 

Waar zit op de werkvloer het verschil tussen 
Carado en Sunlight?
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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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REPORTAGE

Feiten en cijfers Capron

e

e

e

Hoe kun je het verschil in die merken 
karakteriseren? 

Ruime en lichte werkruimte

2
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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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Aan de kust van Normandië ligt Arromanches-les-Bains. Die kust ís al wereldberoemd 
vanwege D-day en de invasiestranden. Maar in Arromanches-les-Bains is de geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog heel erg aanwezig. Op loopafstand van de boulevard ligt een 
grote parkeerplaats speciaal voor campers, maar het is verboden daar te overnachten. 
Dichtbij is een camping maar … handig weetje: acht kilometer in de richting van Bayeux 
ligt een heel mooie camperplaats bij Saint-Vigor-le-Grand.

tapisserie

Aire des Peupliers
Rue de Magny

LEUK

Tussen de WOII 
invasiestranden 
en de rust van 
het platteland

FRANKRIJK 
SAINT-VIGOR-LE-GRAND, AIRE DES PEUPLIERS

Tekst en foto’s: Marga Feenstra

CAMPERPLAATSEN
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Economiestraat 2a
6135 KV Sittard
Tel. : +31 464 588 285
Mob. : +31 655 858 867
Fax:  : +31 464 585 290
Internet: www.beaumont-bv.nl

Uw persoonlijke spullen 
veilig tijdens uw vakantie?
De campersafe van Beaumont is de oplossing voor het veilig opbergen van al uw 

persoonlijke spullen tijdens een campervakantie. De Campersafe is speciaal ontwikkeld 

voor Fiat Ducato campers vanaf 2007 en wordt gemonteerd op de cabinedeur.

•  Ontworpen voor het opbergen van waardevolle zaken in uw camper.

•   Universele pasvorm voor alle Fiat Ducato modellen vanaf bouwjaar 2007.

•  Zowel op het linker als rechterportier te monteren.

•  Lichtgewicht polyester, versterkt met Kevlar.

•  Geschikt voor het opbergen van uw persoonlijke eigendommen en kostbaarheden.

•  Ook geschikt voor notebook (15,6”), ipad, GPS etc.

•  Voorzien van 2 sloten met veiligheidssleutels.

•  Eenvoudige montage.

•  Weegt slechts 2,6 kg

Modelbescherming 002636357-0001

Dit najaar te koop bij geselecteerde camperdealers 

CAMPERSAFE

Kijk voor meer informatie op 

www.campersafe.com
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CAMPERPLAATSEN

Bootjes kijken 
en op de 
fiets naar de 
garnizoensplaats

Genieten van het 
Heuvelland en 
de terrassen van 
Maastricht

Leopoldsburg is een garnizoensplaats in de 
Kempen, genoemd naar de Belgische koning 
Leopold en aangelegd in 1835, kort na de 
scheiding van de Nederlanden. De stad 
ligt 14 km van de Nederlandse grens. Hier 
vertelt men dat koning Leopold zo bang 
was dat koning Willem I van Nederland dit 
stuk van België weer zou inlijven, dat hij er 
een groot militair kamp inrichtte. 

Aan de ene kant de Maas en aan de andere kant de Pietersplas, zo is de ligging van Maastricht 
Marina. In 2014 namen de jonge ondernemers Katinka en Eric van Nieuwenhoven de 
jachthaven over en doopten die om tot Maatricht Marina, in de hoop internationaal 
meer bekendheid te genereren. Behalve 200 ligplaatsen voor boten is hier nu ook een 
camperplaats runnen. 

Jachthaven Leopoldsburg

LEUK

Maastricht Marina

LEUK

BELGIË
LEOPOLDSBURG, JACHTHAVEN 
LEOPOLDSBURG

NEDERLAND
MAASTRICHT, MAASTRICHT MARINA
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DE SCHOONHEID VAN 
UTAH’S ‘MIGHTY FIVE’
Een roadtrip door Utah in het zuidwesten van de Verenigde Staten prijkt 

terecht op menige bucketlist. Het landschap oogt als een filmdecor uit een 

roadmovie of western. De weidsheid is verpletterend en de volharding van de 

Mormoonse kolonisten die amper honderdvijftig jaar geleden voor het eerst 

dit ongenaakbare gebied openlegden, maakt diepe indruk. Een campertrip 

langs de vijf nationale parken van Utah, oftewel de ‘Mighty Five’.

REISVERHAAL

Tekst en foto’s: Nico van Dijk

5

PER CAMPER DOOR NATIONALE PARKEN ARCHES, 
CANYONLANDS, CAPITOL REEF, BRYCE EN ZION
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Met een slagschip op wielen door de Rockies

Recreational Vehicle

Zonsondergang in het grote niets

Linker bladzijde: 

Capitol Reef NP; 

boven: Ford C30 

– comfortabel huis 

op wielen, waden 

in Virgin River door 

The Narrows in Zion 

NP, zonsondergang 

in spookdorp Cisco, 

Delicate Arch is de 

favoriete plek voor 

zonsondergang 

in Arches NP;

links: filmdecor Park 

Avenue in Arches NP
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Moab: Arches en Canyonlands National Park

windows

Enkele tips
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outlaws 

In het voetspoor van Mormonen

Capitol Reef: zeventien aardlagen hoog

Linker bladzijde: 

Ruby’s Inn RV Park in 

Bryce NP, Balanced, 

RV Park bij Springdale 

net buiten Zion NP;

boven: Capitol 

Reef NP, oktober is 

halloweentijd, Hills & 

Hollows Convenience 

Store en Gas Station 

in Boulder langs 

Highway 12

Oase met petrogliefen, fruitbomen en een 
idyllische camping

petroglyphs
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 ACTIEMODEL 2016 
op Fiat Ducato met 2.3 Mtj 130pk en motor airco voor slechts € 69.950,-

Dit nieuwe luxe compacte model is beschikbaar met twee verschillende slaapkamers: - enkele bedden of eiland bed en uitgerust met een comfortpakket 
ter waarde van € 7.435,- en een comfortplus pakket ter waarde van € 5.245,-  Er is keuze uit twee verschillende houtdecors en keuze uit 8 woonwerelden.

               
COMFORTPLUS PAKKET
Vol automatische zelfzoekende HD schotel – HD ontvanger 
luxe tv beugel in woongedeelte - Flatscreen HD tv scherm 
Fietsendrager voor 2 etsen – 4 meter lange luifel

* De Skydome boven de cabine en het zijraam achter de bijrijdersstoel  
   zijn optioneel en niet in de prijs inbegrepen.

COMFORTPAKKET
LED dagrijd verlichting – dubbele airbags – cruise control 
opbouwdeur met raam en verduistering, luxe hordeur en centrale 
vergrendeling ook op de opbouwdeur – elektrische bedienbare 
ramen en spiegels - truma 6000W – 100% GFK polyester 
bescherming, ook de bodem plaat - radio / cd / Bluetooth – 
camera met 7” scherm - duo control gascomfort afvalwatertank 
geïsoleerd – elektrische instap - luxe gordijnen op roede – bultex 
matras – luxe bestikkering - muziekboxen in het woongedeelte

Pilote P700 € 65.900,-
Comfortpakket € 7.435,-
Comfortplus pakket € 5.245,-
Totaal € 78.580,-

Actieprijs € 69.950,-
Uw voordeel €  8.630,-     

WWW.LIBACAMPERS.NL WWW.VRIJHEIDCAMPERS.NL

6,99 meter

&
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Spookrijden door een krappe tunnel
Bryce Canyon en het 120 km verderop gelegen 

Zion maken deel uit van de zogeheten Grand 

Staircaise, die eindigt in de Grand Canyon. Om 

in Zion te komen, moeten we door een in de 

jaren dertig uitgehouwen tunnel die niet op 

hedendaagse campers is berekend. De parkrangers 

leggen het tegemoetkomende verkeer stil en we 

moeten stapvoets, midden op de weg door de 

tunnel rijden. En dan nog zit er maar 30 centimeter 

tussen bovenkant camper en tunneldak. Licht 

peentjes zwetend bereiken we zonder schade 

het einde van de tunnel, waar een uitzicht wacht 

dat ons naar adem doet happen. De Zion-

vallei is omgeven door honderden meters hoge, 

loodrecht oprijzende rode rotswanden. We rijden 

langs de Virgin River door naar een van de RV 

campgrounds in Springdale, een levendige plaats 

met veel cafés en restaurants.

Zion: ‘hiking the Narrows’
Vanaf de camping is het een korte wandeling 

naar de entree van het park, waar je verschillende 

prachtige hikes kunt maken. Een van de mooiste 

wandelingen is door de Narrows, de smalste kloof 

van Zion met wanden die tot 300 meter hoog 

torenen. Omdat je hele stukken door de Virgin 

River moet waden, huren we bij een outfitter 

waterschoenen en een soort vissersbroek. De rivier 

meandert eindeloos door de kloof. Regelmatig 

hebben we geen andere keus dan tegen de stroom 

in tot ons middel door het water te waden. De zon 

voert in de smalle kloof een telkens veranderend 

spel van licht en schaduw op en af en toe spotten  

we herten. Het is de zoveelste bijzondere ervaring 

op een buitenaards mooie plek tijdens een unieke 

roadtrip. <

Bryce Canyon: ‘a hell of a place to lose a cow’
De volgende dag nemen we de Scenic Byway 12, 

een van de mooiste toeristische routes van de VS. 

Na een weergaloos mooie rit van 180 km arriveren 

we in Bryce Canyon National Park. Het park is 

vernoemd naar de Mormoonse ‘homesteader’ 

Ebenezer Bryce, die zich hier als eerste blanke 

vestigde en ligt aan de rand van het Paunsaugunt 

Plateau. Hier, op ruim drie kilometer boven 

zeeniveau, heb je een van de mooiste vergezichten 

van Zuid-Utah. Nadat dit gebied tien tot twintig 

miljoen jaar geleden samen met het huidige 

Colorado Plateau omhoog kwam, ontstonden 

allerlei parallel lopende breuken die in de loop 

van miljoenen jaren zijn verweerd. Daardoor zijn 

nu duizenden, schoorsteenachtige rotsen ontstaan, 

de zogeheten hoodoos. Je kunt vanaf de randen 

van het plateau op de hoodoos neerkijken, of via  

diverse trails afdalen. Wie zo'n trail loopt, gaat 

letterlijk miljoenen jaren terug in de tijd. ‘Hiking 

the hoodoos’ is dan ook een populaire bezigheid 

in Bryce. Tijdens de wandeling naar boven merk 

je pas goed hoe hoog je zit. Maar, zoals Ebenezer 

Bryce al zei, ‘it's a hell of a place to lose a cow’.

oktober

Kloof in Bryce Canyon 

met de Hoodoos, 

een enkele boom 

heeft in de nauwe 

kloven wortel kunnen 

schieten, goudkleurige 

ratelpopulieren langs 

Scenic Byway 12
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ROUSSILLON 
EN CORBIÈRES
Mooie, sfeervolle dorpjes waar Franse en Spaanse sferen samenvloeien, 

groene wijngaarden, ruwe bergen en rode rotsen boven een azuurblauwe 

zee, aangevuld met een stadje aan zee waar al dan niet grote kunstenaars 

begin twintigste eeuw graag vertoefden. Kortom: welkom in de Roussillon, 

de zuidelijkste streek van Frankrijk. Daarnaast iets van geheel andere orde: 

we verdiepen ons hier in Frankrijk in het leven als pensionado …

REISVERHAAL

Tekst en foto’s: CamperCaKe

5

ONTDEKKINGEN AAN DE VOET VAN DE PYRENEEËN
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In Céret is het goed kersen eten
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Prades, bij de besneeuwde bergtoppen

Voorgaande bladzijden: 

Carcassonne aan de 

Aude, het barokaltaar 

in Prades, de vesting 

van Collioure;

boven: La Cité in 

Carcassonne; onder: 

twee keer Collioure
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Griezelen tussen de rails in ‘le train jaune’

Carcassonne – geen ridders, wel tenoren

Tussen droom en werkelijkheid

Terrassencamping Les 

Criques de Porteils, 

net ten zuiden van 

Argelès-sur-Mer
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K A B E  M A D E  I N

S W E D E N

Een unieke camper 
Alweer zijn wij ook in 2016 de concurrentie een stap voor, zoals dat sinds de oprichting van 
KABE altijd het geval was. Ook dit jaar zijn onze campers het resultaat van hard werken met 
als doel dat u zich nog meer thuis, nog zekerder en nog tevredener kunt voelen dan ooit 
tevoren bij de aanschaf van een camper. De aanschaf van een KABE is een investering in 
een zorgeloos bestaan. 

Een bestaan gekenmerkt door vreugde en nog meer levenskwaliteit. Wanneer u voor een 
camper van KABE kiest, kunt u zich verheugen op een zorgeloos kampeerleven. 

Altijd een stap verder…

www.kabe.nl

Welkom bij de KABE dealer in uw regio:

Coevorden Eurotrek Campers
eurotrek.com

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
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TECHNIEK

Een HD-receiver is dus straks noodzkelijk?
‘Ja, alle Nederlandse zenders gaan naar HD, 

inderdaad. Veronica is al over, RTL8 ook, en 

de radiozenders zijn in 2014 al overgegaan. 

Ergens in het voorjaar van 2016 zal geen 

enkele Nederlandse zender meer via Astra 1 

te ontvangen zijn. Dat kan voor camperaars 

betekenen dat er een en ander moet worden 

aangepast in hun apparatuur. Zonder HD-

receiver zijn de kanalen in HD niet te 

ontvangen.’

Een goede HD-satellietontvanger is al voor ruim 

honderd euro te koop.

En hoe zit het met de schotel op het dak?
Frank Meijer: ‘Iemand die een 85 cm schotel op 

zijn camper heeft, kan in de toekomst daarmee 

uit de voeten. Mensen met een 65 cm schotel 

kunnen in grote delen van Europa ook de 

Nederlandse televisiezenders ontvangen. De 

HD-zenders worden alleen weergegeven door 

de satelliet Astra 3. Het gebied waarin Astra 

3 kan worden ontvangen is iets kleiner dan 

dat van de oude Astra 1 satelliet. Wie in Zuid-

Spanje en het grootste deel van Portugal zenders 

via Astra 3 wil ontvangen, zal over een grotere 

schotel moeten beschikken. En in het algemeen 

geldt: waar het signaal zwakker is, kan een 

grotere schotel (85 cm doorsnee) uitkomst 

bieden.’ <

M7 Group, de eigenaar van onder meer 

CanalDigitaal, heeft aangekondigd in de loop 

van het eerste half jaar van 2016 te stoppen 

met de doorgifte van SD-tv. Dat betekent dat de 

Nederlandse zenders alleen nog via de Astra 3 

satelliet zijn te ontvangen. BVN en de publieke 

Duitse zenders blijven wel via de Astra 1 te zien. 

We praten er over met Frank Meijer van BM-Sat, 

een bedrijf in Rijssen dat is gespecialiseerd in 

satellietantennes en andere camperelektronica.

Nederlandse tv-zenders straks 
alleen in HD
Net als in de huiskamer is voor televisie via de satelliet ook HD 
beschikbaar; High Definition betekent meer kijkgenot. Wie in de 
camper tv wil kijken heeft een abonnement van CanalDigitaal 
nodig. Op dit moment is het nog zo dat de camperaar kan kiezen 
tussen ‘normaal’ tv kijken (SD) of kijken in HD. HD heeft een 
hogere pixeldichtheid en biedt een scherper en mooier beeld. 
Mogelijk zijn er aanpassingen nodig van de ontvangstinstallatie.

oktober

Tekst: Harry Schuring

Beeld: BM Sat/Ten Haaft, 

Harry Schuring
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TOPOCCASION

Niesmann+Bischoff  
Arto 74 L Edition

Keuken en eten

Sanitair en klimaat

Cabine

De voornaam ogende campers van het Duitse Niesmann+Bischoff staan 
hoog aangeschreven. N+B-campers worden geroemd om de grote keuze 
in materialen voor de aankleding van het interieur en het design. Deze 
jonge Arto is luxueus uitgevoerd met het Comfort pakket, het Liner 
pakket en het Multimedia pakket. De indeling biedt vier slaapplaatsen: 
een tweepersoons dwarsbed en een hefbed.

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

Specificaties
merk 
type 
soort 
bouwjaar 
auto merk 
auto type  

vermogen 
transmissie 
kenteken 
datum deel I 
kilometers 
zitplaatsen 
slaapplaatsen 
gewicht leeg 
maximaal gewicht 
lengte 
breedte 
hoogte 
stahoogte 
verkoopprijs 
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www.eurotrek.nl

www.aartcamperinbouw.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

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 

www.witoma.nl

Friezenstraat 2B  –  5249 JS Rosmalen
T 073-5219049  –  E info@witoma.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 

www.avereschcampers.nl

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

www.veneboercaravans.nl

Loswal 30  –  9206 AH Drachten
T 0512-521111  –  E info@veneboercaravans.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

Carthago 
C-Tourer I 148

Wonen en koken

Sanitair en klimaat

Carthago maakt campers voor fijnproevers, voor liefhebbers die zeker 
willen weten dat hun camper perfect is afgewerkt. Hier in de hogere 
klasse van het ‘confectie-assortiment’ kom je niet vaak een heel jonge 
occasion tegen. Het gaat hier om een zo goed als nieuwe Carthago. De 
kop is er af doordat de C-Tourer deze zomer bij de dealer te huur is 
geweest; de nieuwprijs was ruim boven een ton. De camper is gebouwd 
op een AL-KO Heavy verlaagd breedspoorchassis en is uitgerust met het 
Super Pakket en het Quick up Pakket.

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

Slapen

Cabine

Overig

Specificaties
merk 
type 
soort 
bouwjaar 
auto merk 
auto type 

vermogen 
transmissie 
kenteken 
datum deel I 
kilometers 
zitplaatsen 4
slaapplaatsen 4
gewicht leeg 
maximaal gewicht 
lengte 
breedte 
hoogte 
stahoogte 
verkoopprijs 
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In de nieuwe California T6 is bijna zestig jaar 

reiservaring verwerkt. Dat merk je direct. De indeling 

is uiterst doordacht en elke centimeter is benut. Vier 

volwassenen vinden er moeiteloos onderdak. Achter 

het vernieuwde uiterlijk van de California T6 schuilt 

een recordaantal technische innovaties, dat nieuwe 

normen zet op gebied van veiligheid en comfort. Er is 

keuze uit drie verschillende luxe-uitvoeringen: van de 

sportieve Beach tot de comfortabele Coast en luxueuze 

Ocean. Voor de aandrijving zijn drie nieuwe motoren 

met BlueMotion technologie beschikbaar. Wilt u álles 

weten over de nieuwe California? Kom dan naar 

Amersfoort en ontdek het zelf!

De nieuwe Volkswagen California T6 

Basicweg 5 a-c, 3821 BR Amersfoort
+31 (0)33 453 08 82
info@campercentrumnederland.nl 
www.campercentrumnederland.nl

Wilt u de nieuwe Volkswagen 
California zelf ontdekken? 
Kom naar de Introductieshow van Camper 

Centrum Nederland in Amersfoort, 

van 22 t/m 24 oktober. Voor openingstijden 

kijk op campercentrumnederland.nl

Boordevol 
reiservaring!
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  Groningen  Plaats
 1. Ron Hazenberg Campers  ..................... Oude Pekela
 2. De Roo Campers  ......................................... Stadskanaal

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

  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. Bruggink Caravans & Campers  ....... Almelo
 15. Hebo Campers Giethoorn  .................... Giethoorn
 16. Scharphof Campers  ................................. Nijverdal

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

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

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

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

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

  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
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