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

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

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

  Flevoland  Plaats
 10. Vrijheid Campers  ....................................... Urk

  Overijssel  Plaats
 11. Aart Camperinbouw  ................................. Heino
 12. Averesch Campers  .................................... Rijssen
 13. Bruggink Caravans & Campers  ....... Almelo
 14. Scharphof Campers  ................................. Nijverdal

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

  Utrecht  Plaats
 22. Camper Totaal  .............................................. IJsselstein
 23. Camper Centrum Nederland  .............. Amersfoort

  Noord-Holland  Plaats
 24. Dick Groot Safaricampers  ................... Winkel
 25. Van Baaren Caravans + Campers  ... Winkel

  Zuid-Holland  Plaats
26. DD Caravans & Campers  ...................... Delft
27. De Jong Kampeer & Recreatie  .......... Hillegom/De Zilk

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

  Limburg  Plaats
38. Ridderbeks  ..................................................... Echt
 39. Tielen Campers  ........................................... America
40. Caravan & Camper Limburg  ............... Stein

  Zeeland  Plaats
41. Caravanlife Gorter  ..................................... Heinkenszand
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Uw voordeel van onze samenwerking met meer
dan 40 camperbedrijven:

 Slechts € 150,- standaard eigen risico

 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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Grand Tour door Zwitserland  Texel  de  campermarkt: 

groeicijfers, trends en nieuwtjes  Rapido 803F   Murcia 

en omgeving  fotograferend door het fjordengebied  

 overwegingen bij de aankoop van een camper  Fattore 

 Amico  TopCamperplaatsen   beeldverhaal: bouw van een 

integraal  culinair: de truffel  Knaus Saint & Sinner  

Adria Compact Plus SLS  Hageland  Zweden
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Hymer B-DL DuoMobil

Camper van 
het jaar 2017!
HYMER bedankt de vakjury van de ANWB en het camperpubliek van de Nederlandse 
Kampeerauto Club (NKC) voor deze eervolle waardering. Met de imponerende lichtgewicht 
technieken, die tot in detail zijn doorgevoerd, heeft deze moderne HYMER B-DL integraal 
camper een laadvermogen van bijna 500 kg bij een rijklaargewicht van 3,5 ton. Bewonder de 
B-DL bij één van onze geautoriseerde dealers of informeer u verder op www.hymer.nl/b-dl

CAMPER
VAN HET JAAR

Onder voorbehoud van druk- en typfouten

Camper icoon in 
two-tone

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

Pak wat kleding, vul de koelkast en vertrek. Waarheen? Dat bepaal je 

helemaal zelf! De ultramoderne Volkswagen California heeft zestig jaar 

reiservaring en maakt elke korte en langere vakantie tot een bijzondere 

belevenis. Voor vier personen is alles aan boord. Nu leverbaar in 

verschillende two-tone versies, als Red, Blue of Grey of in een sportieve 

Edition-uitvoering. Meer weten? Kom langs in Amersfoort!

Volkswagen 
Camper Centrum 

Amersfoort

Standaard met 
4 jaar garantie!
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8 Agenda
Een lijstje met voor- en 
najaarsbeurzen.

29 Varia
Korte berichten over hoofd- en 
bijzaken.

30 Campernieuws
Rapido 803F

34 Campernieuws
Adria Compact Plus SLS

36 Campernieuws
Knaus Saint & Sinner (Ducato)

52 Mooie scherenkust aan de 
Oostzee
Na de bootreis van Travemünde naar 
Trelleborg ligt mooi, groen, rustig 
Zuid-Zweden aan onze voeten. Lange 
zomeravonden, wisselende campings 
en en passant Stockholm en Göteborg 
bekijken.

58 Op jacht naar de diamant 
van de keuken
Vertellingen over de majestueuze 
schimmel, het zwarte goud van 
de Périgord en het witte goud van 
Piemonte: de truffel.

70 Met een nieuwe Sunlight 
T 60 de Alpen over
Een mooie trip om een camper in te 
wijden: olijven plukken in Umbrië.

80 Bouw van een integraal
Beeldverhaal van de opbouw van een 
Eura Mobil camper, van het kale Fiat-
chassis tot de kussens en gordijnen.

85 Grote aankoop vereist 
goede voorbereiding
Een kersverse camperbezitter welke 
stappen zijn doorlopen voordat de 
ideale camper voor de deur stond.

87 TopCamperplaatsen
Deze keer aan de Rijn bij Koblenz, in 
Uddel op de Veluwe en in het Vlaamse 
Herk-de-Stad.

90 Boeken, sites en apps
Aardige boeken, handige sites en 
leuke apps.

Regio Murcia en de 
Costa Cálida
Voorbij de drukte van de Costa Blanca 
strekt zich Murcia uit, een deels 
bergachtig gebied met oude steden, 
mooie kusten, comfortabele campings 
en … een topklimaat.

Met dikke Duitser door Italië
Met een nieuwe integraalcamper van Knaus, de Sun I 700 LEG, reden we langs de 
vriendelijke camperplaatsboeren van Fattore Amico. Het landschap is wonderschoon, 
bij de boeren kan nog wel winst worden geboekt.

EN VERDER:

Van Locarno tot Montreux
Met een Hymer Van rijden Carla en Kees delen van de 
Grand Tour door Zwitserland: Ticino/Tessin en Wallis, 
reizen door een prentenboek.

 44

74

64

maart
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We hebben het er niet zo vaak over in TopCamper magazine, maar het kan 

natuurlijk ook wel eens fout gaan op de weg. Wat de impact is van een ernstig 

ongeluk, horen we van een paar zeer ervaren camperaars. Ze vertellen ook 

hoe blij ze waren dat ze een goede camperverzekering hadden afgesloten.

We zijn te gast in Bilthoven. Waar een Autostar 

camper voor de deur staat, daar wonen Cees en 

Ineke Klomp, inmiddels de eigenaren van een 

chique Carthago s-plus. Die Autostar kochten ze 

27 jaar geleden nieuw. Maar het gaat allemaal om 

de camper die er tussenin zat, een Carthago chic 

e-line. Daar hebben Cees en Ineke maar heel kort 

plezier van gehad.

ZEER ERVAREN CAMPERAARS
Ineke Klomp is niet zo lang geleden gestopt 

met werken. Haar laatste baan was in de 

gezondheidszorg, in Nieuwegein. Cees werkte 26 

jaar als ambulanceverpleegkundige. Daarna had 

hij een eigen bedrijf in camperelektronica. ‘Dat 

was eigenlijk een voortzetting van een uit de hand 

gelopen hobby op het gebied van satellietontvangst. 

Die liefhebberij groeide geleidelijk uit tot een 

bedrijf in alles wat met 12 volt te maken had. 

Toen ik daarmee was gestopt vroeg Jan Zinger, de 

camperdealer uit Beilen die ik al heel lang kende, 

of ik hem af en toe wou helpen op beurzen.’ Cees 

was goed bekend in het wereldje en vond het leuk 

om dat voor Zinger te doen. Naast zijn werk als 

nachthoofd in de psychiatrische kliniek in Den 

‘Het was het enige tochtje 
dat we hebben gemaakt 
met de nieuwe camper’

Dolder, 27 uur per week, was daar voldoende tijd 

voor. Cees en Ineke adviseren graag mensen die 

een camper overwegen. ‘Je doet dat vanuit je eigen 

passie voor het camperen. Voor ons is dat leuk en 

ontspannend.’ Zinger werd, naast Karmann, Eura 

Mobil en Malibu, ook dealer van Carthago, koren 

op de molen van Cees.

EENS MOEST ER EEN CARTHAGO KOMEN
‘Mijn hart lag altijd bij die grote Carthago’s, dat 

vond ik het mooiste dat er was. Ik heb ook altijd 

gezegd: dat is mijn ultieme auto, zo’n Carthago.’ 

En het was wachten op het goede moment en het 

Kort voor het eerste (en laatste) reisje staat de 
Carthago e-line voor de deur in Bilthoven
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juiste aanbod. Vorig jaar liepen ze tegen 

een geschikte Carthago aan, een chic 

e-line I51 uit 2012, bijna acht meter lang. 

Die werd gekocht en bij Zinger in Beilen 

helemaal klaargemaakt. Ineke: ‘Ik hoorde 

Jan nog zeggen: daar kun je de rest van je 

leven mee rijden!’ De eerste rit zou naar 

een beurs in Assen zijn, in de TT-hal.

NA EEN ‘BEURSJE’ GING HET MIS
Cees: ‘Bij dat beursje stonden we naast 

de hal en onze nieuwe camper was rijk 

uitgerust. Als je zelf in die business hebt 

gezeten wil je het altijd extremer dan 

mogelijk is.’ Maar de tv’s (!) zijn niet aan 

geweest; het was zulk mooi weer dat ze 

alleen maar buiten hebben gezeten. Toen 

ze van Assen naar huis reden, gebeurde 

na een halfuur ongeveer iets nachtmerrie-

achtigs. Cees: ‘Er is wel gezegd, misschien 

ben je met je rechterachterwiel in de berm 

gekomen …’ Ineke: ‘Nee, nee, nee. Je 

werd gewoon niet lekker.’ Cees vervolgt: 

‘… of ik werd niet lekker, er is iets gebeurd 

waardoor we rechts tegen de betonnen 

barriers aan vlogen en schuin over de 

weg stuiterden naar links.’ Ineke: ‘In de 

middenberm knalden we ook tegen de 

betonnen barriers aan en toen zijn we op 

de kant geslagen.’ Cees: ‘Ik kan me nog 

herinneren dat zij zei: het gaat niet goed; 

en het volgende dat ik weet is dat mijn oud-

collega’s ambulancebroeders uit Zwolle 

me uit het wrak trokken.’ Ineke heeft nog 

geprobeerd het stuur over te nemen, maar 

dat is lastig als je in zo’n brede wagen in 

de gordel zit. Zij liep een slagaderlijke 

bloeding op. Op de andere baan reed 

een huisarts die meteen is gestopt en 

eerste hulp verleende. Cees: ‘Omstanders 

hebben geprobeerd de voorruit er uit te 

trappen, maar dat lukt niet zo maar bij een 

Carthago. Van beknelling was gelukkig 

geen sprake want het motorblok komt niet 

naar binnen bij een Carthago. Cees: ‘Als je 

zijn verzekering: ‘De hele afhandeling, 

zowel door CCE als door Aveco, is perfect 

te noemen. Ze kwamen zelfs bloemen 

brengen. Dat helpt enorm, dat stuk opvang.’ 

Cees zegt dat veel mensen geneigd zijn om 

vooral naar de hoogte van de premie te 

kijken als ze een verzeketing afsluiten. ‘Als 

ik nu zie hoe een Aveco omgaat met jou, 

als slachtoffer eigenlijk, dat is enorm van 

belang; dan heeft die premie er eigenlijk 

niets meer mee te maken, een tientje 

goedkoper of niet.’

EN NU WEER VERDER
Ineke is bezig met het groot bewijs, al 

voor het ongeluk trouwens. Met de ‘oude’ 

Autostar reed ze ook al regelmatig. Omdat 

Aveco de hele zaak in een week of drie, 

vier had afgehandeld, konden ze weer 

een nieuwe camper kopen. ‘Dat werd een 

Carthago chic s-plus, ja, ietsje groter; we 

gaan er nu helemaal voor: een drie liter, 

zes cilinder Mercedes met automaat.’ En 

het toeval wil dat Cees de vorige eigenaar 

goed kende. ‘Hij moest altijd het beste van 

het beste hebben en was heel precies met 

zijn spullen; er zit nog geen krasje op.’ 

‘m links voor raakt, schuift ‘ie naar rechts, 

en andersom. Dat is ons grote geluk 

geweest.’

Cees is vijf kwartier buiten bewustzijn 

geweest. De oorzaak van zijn onwel 

worden kon achteraf niet worden 

vastgesteld. Cees haalt nogmaals 

teleurgesteld aan dat ze dus niet op twee 

verschillende plekken naar verschillende 

tv-kanalen hebben kunnen kijken. ‘Maar 

je was wel heel gelukkig’, zegt Ineke. 

‘s  Nachts werd je af en toe wakker, dan 

keek je rond en zei: ‘Goh, dat we er nu 

toch een hebben.’

VOL LOF OVER DE AFWIKKELING

De camper is door een bergingsbedrijf van 

de weg gehaald en naar Staphorst gebracht. 

Wonderwel hadden beiden niets gebroken; 

er waren hechtingen, gekneusde ribben, 

een hersenschudding en pijn in het hele lijf 

maar geen grote, blijvende, lichamelijke 

gevolgen.

Schade-expert Marcel Heusinkveld van 

Camper Caravan Expertise heeft voor 

verzekeringsmaatschappij Aveco de schade 

opgenomen; de Carthago was een week 

daarvoor getaxeerd voor het afsluiten 

van de verzekering. Het camperwrak was 

inmiddels naar Didam verplaatst. De expert 

vroeg aan Cees of hij het wrak nog wilde 

zien. ‘Daar hadden wij geen behoefte aan,’ 

zegt Cees, ‘wat we fijn vonden is dat de 

mensen van Aveco zeiden: je hoeft er niets 

aan te doen, wij zorgen wel dat alle spullen 

er uit worden gehaald en bij jullie worden 

gebracht.’ Ineke: ‘Wij zaten hier elkaar wat 

wezenloos aan te kijken en waren blij met 

hun aanbod’. Cees was zeer tevreden over 
Binnenkort gaan Cees en Ineke op pad met hun 
nieuwe aanwinst, de Carthago chic s-plus

Na de knal tegen de betonnen barriers 
(zie linksboven) kantelde de camper
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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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Kijk voor meer informatie op www.avecoverzekeringen.nl/schadeservice
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A
genda

24-26 februari
Camper & Kampeer, Gorinchem

10-17 uur, entree € 7, 6-11 jaar en 65+ € 3,50, parkeren gratis; geen 

huisdieren

Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2, 4207 HZ  Gorinchem

17-20 maart
CamperExpo, Houten

10-17 uur, entree € 15, tot 13 jaar gratis, parkeren gratis

Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE  Houten

9.30-18 uur, entreeprijs nog niet bekend

Parma Exhibition Center, Viale delle Esposizioni 393A, 43126 Parma, 

Italië

29 september – 1 oktober
Camperbeurs Hardenberg

10-17 uur, entree € 7, 5-11 jaar en 65+ € 3,50, parkeren gratis

Evenementenhal Hardenberg, Energieweg 2, 7772 TV  Hardenberg

30 september – 8 oktober
Salon Véhicule de Loisirs, Parijs

10-19 uur, entree € 10, parkeren € 10

Parc des Expositions, Paris Le Bourget (vliegveld ten noorden van 

Parijs)

11-15 oktober
Kampeer & Caravan Jaarbeurs, Utrecht

10-17 uur, entreeprijs nog niet bekend (vorig jaar € 11,50 online, 

12,50 aan de kassa); parkeren € 3,50 per uur, maximaal €14

Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, Utrecht

26 augustus - 3 september
Caravan Salon, Düsseldorf

10-18 uur, entree € 14 (online)/€ 15 (kassa), 6-11 jaar € 6/7, 65+ 

€ 10/11; e-tickets (beschikbaar vanaf juli) zijn 2 dagen geldig i.p.v. 1

Messe Düsseldorf (goed bewegwijzerd)

9-17 september
Salone del Camper, Parma
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MEER DAN 
HONDERDDUIZEND 
CAMPERS!
DE OPMARS ZET DOOR

CAMPERNIEUWS

Tekst: Harry Schuring

Foto’s: Harry Schuring, Laika
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De beurs van Stuttgart

Winst wordt geïnvesteerd

Linker bladzijde: Saint 

& Sinner, een thema 

dat Knaus uitwerkte 

voor de VW Crafter 

en de Fiat Ducato;

boven: de nieuwe VW 

Crafter als Florida, 

van Schwabenmobil; 

midden links: passen, 

meten, uitproberen; 

midden rechts: 

Carthago versterkt de 

automotive-uitstraling 

met een imposante 

grille;  

onder: 60 jaar Hymer 

– de ML-I 570 is een 

van de actiemodellen
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Construct Benelux     
T:  +31 (0)85 - 060 14 15     
 I:  www.constructsloten.nl

AANBIEDING
Construct “Premium”

€ 549,- 
incl. inbouw *

* vraag naar de voorwaarden

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Waarom Construct mechanische diefstal beveiliging?

Mechanische anti-diefstal sloten 
       voor (bedrijfs)auto’s 

    en campers

De specialist in camperverzekeringen!

Exclusief voor klanten van   

Aveco Verzekeringen: 

Op vertoon van de MijnAveco pas, krijgt u € 50,- terug-

gestort bij aanschaf van een Construct “Premium”

De Construct sloten 
zijn SCM gekeurd
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Nog geen elektrische camper

De nieuwe Crafter als camper

Bij Knaus als concept/prototype

Saints & Sinners

dress 

code

saint 

or sinner

Nieuw: Opel Movano als camper

Record: van de VW California 

zijn er in 2016 maar liefst bijna 

13.000 gemaakt, en verkocht

Boven: introductie van 

het merk Womondo; de 

’instap-uitvoeringen’ Axess 

van Adria met een Citroën 

basisvoertuig; het Oostenrijkse 

Multimobil biedt een overdekt 

fiets-/scooterrek voor de 

Ducato/Boxer/Jumper’;

midden: Laika’s nieuwe EcoVip 

109 is een prettig geprijsde 

halfintegraal onder 7 meter met 

twee eenpersoonsbeddden 

en een hefbed;

onder: een uitschuifbare 

fietsoplossing van Fiamma, de 

Carry-Bike Garage Slide Pro Bike
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DE NIEUWE SMOVE VAN NIESMANN+BISCHOFF.

Vol trots presenteren wij onze nieuwste “Clou”. Wij zijn er in 

geslaagd om het comfort van een Liner en de wendbaarheid van 

een halfi ntegraal met elkaar te combineren zonder compro-

missen te hoeven doen. Het resultaat van onze inspanningen is 

de nieuwe Smove – de eerste semi-integraal Liner en daarmee 

tegelijkertijd een klasse apart. Gebouwd voor grote doelen. 

Nu in onze showroom: niesmann-bischoff.com  

vanvenrooymotorhomes.nl

Clou inside
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Verjonging

Nederlandse beurzen

Stuttgart zaterdag 

10 uur: de moderne 

beurshallen stromen vol

Onder links: de 

bestverkochte merken 

in 2016 en hun 

marktaandeel; bron: KCI 

(* Sunlight + Carado);

onder rechts: verdeling 

van de honderdduizend 

Nederlandse campers 

over de provincies; 

de vier dunstbevolkte 

provincies tellen relatief 

de meeste campers: 

Drenthe (1 camper op 

94 inw.), Friesland (1 op 

100), Zeeland (1 op 122), 

Groningen (1 op 128)
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CAMPERMAIDENTRIP: 
NOORWEGEN

REISVERHAAL

LICHT EN KLEUR IN FJORDENLAND

Tekst: Jack Soffers, redactie TopCamper

Foto’s: Jack en Cindy Soffers
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Achtergrond: Lovatnet 

in de buurt van Sande;

boven: op het 

eiland Bergsøya

TOP013_Noorwegen 5p hs.indd   17 02-02-17   14:42



Boven: Sveggøya, begin 

van de Atlantic Road; 

onder: Trollstigen 

vanaf uitzichtpunt 

Troll’s Ladder

Welke camper, welke route?
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Prachtige wegen

Boven links: Kjendall 

gletsjer; boven rechts: 

parkeerplaats bij de 

Gaustatoppen; onder: 

Storseisundet Bro, de 

langste van de acht 

bruggen in de Atlantic 

Road bij Averøy

De spanning van het nieuwe

Grillig weer
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Deze TREND  
moet u volgen!

www.dethleffs.nl/dethleffs-family/vind-uw-dealer/

Bent u al op de hoogte van de laatste TREND? Dit is hem; een kampeerauto met  
een modern design en zeer complete uitrusting tegen een extreem gunstige prijs.  
De TREND is standaard voorzien van o.a. airco in de cabine, cruise control, kaderramen,  
opbouwdeur met raam, centrale deurvergrendeling, pliché verduistering in de cabine,  
fraai design interieur pakket met luxe bekleding. 

Kom de TREND nu bewonderen in de showroom van uw dealer.
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Jack en zijn camera
Op reis zonder fotouitrusting is ondenkbaar voor Jack Soffers. Om het risico te 

vermijden dat hij toch iets mist onderweg gaat alles mee: alle body’s, lenzen, 

statieven, flitsers, voorzetfilters – en alles wordt gebruikt. ‘Een moment gaat 

voorbij, een foto blijft’ is Jacks motto. ‘Je ervaart en ziet zo veel onderweg, 

dat neem je niet allemaal op; met de foto’s kun je de momenten nog eens te-

rughalen. Mijn landschapsfotografie kenmerkt zich vooral door het veelvuldig 

gebruik van (extreme) groothoeklenzen, verzadigde kleuren en contrastrijke 

foto’s die eruit knallen.’ Om dat te bereiken gebruikt Jack diverse technieken 

bij het maken van de foto’s en bij de nabewerking, bijvoorbeeld lange sluiter-

tijden en HDR, een techniek om veel dynamiek in een foto te tonen.

Magisch, sprookjesachtig

die langs het meer Lovatnet loopt naar de Kjendall 

gletsjer. We waren al vroeg op weg om daar een 

mooie wandeling te maken naar het uiteinde van 

de gletsjer. Indrukwekkend om al dat ijs te zien en 

zijn de bordjes onderweg waarmee aangegeven 

wordt tot waar het ijs in eerdere jaren nog de 

grond bedekte. Dan ervaar je zelf hoe snel de 

gletsjer aan de onderkant smelt. Hier willen we 

overnachten, bij de groene kleuren van het water, 

de begroeiing tegen de bergwand, de blauwe 

lucht, de kleine eilandjes in het water. Soms kan 

ik nauwelijks geloven wat ik zie! De volgende 

ochtend wandel ik vroeg met de honden langs 

het meer. Het is erg mistig en ik zie amper iets 

van de omgeving. Dan komt er wat zon door de 

mist heen, het wordt bijna magisch: de berg komt 

boven de mist uit en daarna trekt de mist op. Dat 

alles reflecteert in het water, en de lucht kleurt 

lichtroze. Ik ga op een bankje zitten, ben met 

stomheid geslagen en word er bijna emotioneel 

van. Wat een schoonheid, niet te bevatten.

Altijd plek om te overnachten
Vooraf heb ik veel gezocht naar 

overnachtingsplaatsen en er weinig kunnen 

vinden. Maar artikelen over het ‘allemansrecht’ 

stelden gerust. En terecht, zo blijkt in de praktijk. 

Zelfs als onervaren camperaars lukt het ons altijd 

om ergens een plekje te vinden voor de nacht. 

Wil je liever niet in de vrije natuur staan, dan 

zijn er voldoende campings voorhanden. In de 

buurt van het startpunt van een wandeling is 

meestal wel een parkeerplaats waar een prima 

plekje te vinden was. Dat brengt ons ook wel op 

onverwachte plekjes. Een van de laatste dagen 

wandelroute, met een ‘geel weggetje’ er naar toe. 

Gele wegen zijn meestal smal, maar die hadden 

we al meer gereden dus we besluiten er een kijkje 

te nemen. De weg wordt al snel steiler en smaller; 

asfalt maakt plaats voor een gravelpad. Ik vraag 

nog eens: ‘Zitten we goed?’. ‘Ja hoor, het stipje op 

wel een behoorlijk stukje.’ Maar ja, wat kun je? 

Achteruit terug? Nee dus. Er volgen nog behoorlijk 

wat bochten, er verschijnen kuilen in de weg en 

hier en daar is het nat en glad. De wielen verliezen 

een paar keer grip, maar we komen nog vooruit. 

Ik zie rechts een waterval en hoor onmiddellijk: 

‘Je gaat niet stoppen hier om een foto te maken, 

doorrijden, straks kom je niet meer weg.’ Iets 

verder zien we gelukkig een open plek, die nog 

redelijk vlak is ook. Omsloten door wel zeven 

watervallen en een snel stromend riviertje brengen 

we de avond en nacht door. En die kleuren – zo 

groen: mos, varens, bomen, planten…

Het reizen met een camper, dat past bij ons, 

daarvan zijn we na deze Noorwegenreis overtuigd. 

Inmiddels hebben we zelf een camper gekocht. 

uitstapjes. Wat blijkt, je hoeft niet ver weg voor 

bijzondere en unieke plekjes. Maar de ruige natuur 

blijft ons trekken. Komende zomer willen we 

IJsland gaan ontdekken met de camper. <

Boven links: Sveggøya 

aan het begin van 

de Atlantic Road; 

rechts en onder: de 

staafkerk van Røldal
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NATUUR, SFEER EN  
EEN EIGEN KARAKTER
TEXEL IS EEN UNIEKE CAMPERBESTEMMING

REISVERHAAL

Toch een andere wereld

Zee, strand, duinen en …

Tekst: Harry Schuring

Foto’s: Eva Mondeel (scha-

pen), VVV Texel (veerboot), 

Harry Schuring
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Linker bladzijde: 

bij camping De 

Robbenjager;

boven: schapen op 

de Hoge Berg; terras 

De Lindeboom, Den 

Burg; linksboven: 

Texelaars; links: Kaap 

Skil; rechts: Den Burg, 

hof in de Weverstraat;

onder: aankomst 

Dr. Wagemaker

TOP013_Texel hs.indd   23 02-02-17   14:45



SCHERPE 
VISIE… 

Als het om stroom gaat, is onze blik permanent op de toekomst gericht. Daarbij worden we gedreven door 

bijzondere ideeën en gaan we geen enkele uitdaging uit de weg. Al helemaal niet als het gaat om oplossingen 

die milieu en natuur verder ontzien. Dat continue vooruitdenken geeft ons tomeloze energie. Energie die we 

inzetten om de meest innovatieve producten en systemen te ontwikkelen, gericht op het betrouwbaar laden, 

omvormen, opslaan, managen en opwekken van stroom. Want of u nu als consument of als professional elektriciteit 

nodig heeft; Mastervolt geeft u gegarandeerd The power to be independent. Dat is onze krachtige belofte.  

WWW.MASTERVOLT.NL

OP EEN UITDAGENDE TOEKOMST
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Het ‘verre’ De Cocksdorp

Camperplekken 

bij camping 

Loodsmansduin; 

het kerkje van Den 

Hoorn; strandpaviljoen 

Kaap Noord

Hels einde van ‘rustige’ oorlog

-

-

-

-

-
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www.adria.nl

Adria presenteert twee geheel nieuwe campers 
in seizoen 2017. De nieuwe Sonic en de geheel 
nieuwe Ac e.

-

FREEDOM TO
EXPRESS YOURSELF.
NIEUWE SONIC.

PLAY. STAY. EVERYDAY.
NIEUWE ACTIVE.
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Pareltje Den Hoorn

De Slufter
-

-

-

De Hoge Berg

-

Boven: vuurtoren; 

midden: Paal 9; 

onder: op Texel is 

niets echt ver weg
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Wordt de T7 elektrisch?

Op de toonaangevende autobeurs NAIAS, vorige maand in 

Detroit, maakte Volkswagen details bekend van een gevorderd 

studie-object (showcar): I.D. Buzz, het elektrische busje. ‘Smart 

– duurzaam – betaalbaar’ was de begeleidende slogan en ook 

‘de veelzijdigste en most emotional elektrische auto ooit’. Uit het 

persbericht: 4wd, tot 600 km actieradius, zal geheel autonoom 

kunnen rijden (vanaf 2025). De voormalige chauffeur kan dan zijn 

stoel omdraaien en gaan klaverjassen met de overige passagiers. 

Tol in Duitsland: 2019

Eind januari werd bekend dat tolheffing op Duitse snelwegen 

eerst in 2019 zal worden ingevoerd. Na enkele jaren uitstel zou 

in 2017 dan toch eindelijk een tolmaatregel van kracht worden 

voor personenauto’s op de Autobahn. Dus ook voor campers 

tot 3,5 ton. Maar het wetsvoorstel moest weer worden 

aangepast, na kritiek van onder meer andere Europese landen. 

Dat de Duitse automobilisten niet hoeven te betalen werd in 

strijd bevonden met Europese regelgeving. Duitsers gaan dus 

ook betalen (maar krijgen een reductie op de wegenbelasting) 

en daardoor zijn de tarieven voor iedereen verlaagd. Inmiddels 

is daar al weer een algemene tariefsverhoging bijgekomen. 

Het tarief wordt afhankelijk van de brandstof, de uitstoot 

van schadelijke stoffen en de cilinderinhoud. Houders van 

buitenlandse auto’s kunnen het elektronische tolvignet straks 

online kopen of bij een automaat aan de grens betalen. De 

controle gebeurt elektronisch; er komen dus geen slagbomen of 

tolstations. Wordt vervolgd, want 2019 is nog ver weg.

De veerboot van Puttgarden (Duitsland) naar Rødby 

(Denemarken) wordt veel gebruikt voor het reizen naar 

de Scandinavische landen, vooral in combinatie met de 

Sontbrug-tunnel tussen Kopenhagen en Malmö. Sinds 

2008 praten Duitsland en Denemarken over een vaste 

Fehmarnbeltverbinding. In Duitsland lopen nog procedures 

maar verwacht wordt dat in 2018 de bouw kan beginnen; 

TOPCAMPER VARIA

maart

Tunnels naar en in  Scandinavië

de 18,2 km lange tunnel zou dan in 2028 klaar kunnen zijn. 

Aanvankelijk zal de tunnel misschien niet veel goedkoper zijn 

dan de huidige veerverbinding; wel is een tijdwinst van minstens 

anderhalf uur te verwachten.

Nog verder in de toekomst (2035) ligt de aanleg van tunnels langs 

de Noorse fjordenkust. Daarmee worden zeven veerdiensten 

overbodig.

De conventionele cockpit met dashboard is verdwenen; de 

bestuurder – of moeten we zeggen de hoofdpassagier – krijgt 

alle essentiële informatie via  head up displays. Opladen tot 

tachtig procent kan in een half uur.  Voor de goede orde: op de 

foto staat rechts de I.D. Buzz, links een T1 Samba van rond 1960.

Volkswagen zegt dat de lancering van de I.D. Buzz vanaf 2020 kan 

plaatsvinden. Niets is nog gezegd over een camperuitvoering, 

maar het moet toch raar lopen wil die er niet komen.
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Rapido 803F
VERRASSEND FORMAAT EN EIGENTIJDS INTERIEUR

Exterieur

Tekst: CamperCaKe

Foto’s: CamperCaKe en 

Rapido
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CAMPERNIEUWS

Wonen en koken

Slapen

Douche en toilet

Reizen

<
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BUSBIKER
HÉT DRAAIBARE E-BIKE FIETSENREK max. 80 KG

Voor Ducato, Jumper, Boxer
De Busbiker heeft vele voordelen:

1 Opklapbaar en draaibaar, zonder steunwiel

2  Europese Typegoedkeuring

3  Zeer kompakt en stabiel

4  Tót 4-fietsen en max. 80 kg (standaard=2) 

Model X244 tot 06.2006

Draaipunt rechts € 1.350,– excl.montage

Model XM250 vanaf Bj. 06.2006 exclusief afneembare trekhaak

Draaipunt links € 1.350,– excl.montage

Model XM250 vanaf Bj. 06.2006 inclusief afneembare trekhaak

Draaipunt links € 1.599,– excl.montage
(Kogeldruk tot 80 Kg – Max. Aanhangergewicht 2.500 Kg) 

Prijzen zijn inkl. BTW excl. Verzendkosten (Montage en auto-kabelset € 500,-)

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

www.Buscamper.nl

ECOCAP
LED PRESSURE ALARM

VOOR CAMPERS EN CARAVANS

#1 in 
Europa!

24/7 uw 
bandenspanning 

gecontroleerd!

Onderhoudsvrij

Voorkomen van klapbanden en ongevallen

Verlengt de levensduur van uw banden

Schalmei 41 - 6904 PZ Zevenaar - T: 0316 712 500 - info@powerfullsales.nl
Kijk voor meer informatie op aveco.powerfullsales.nl/ecocap

Eenvoudige zelfmontage

Altijd de juiste bandenspanning

1 set volstaat voor zomer- / winterbanden

De ECOCAP is een externe TPMS-sensor 

die u eenvoudig op het ventiel van de 

band monteert. De ECOCAP controleert 

de bandenspanning 24 uur per dag, 7 

dagen in de week! En bovendien 

gebruikt de ECOCAP geen stroom als er 

geen drukverlies is. Dus gaat deze ook 

nog eens heel erg lang mee. De ECOCAP 

geeft een visuele melding als de druk in 

de band met +/- 5% is gedaald. Zo 

kunnen de banden altijd op tijd 

opgepompt worden naar de gewenste 

bandendruk.

De ECOCAP kalibreert de druk van de 

band bij iedere montage opnieuw en 

controleert de druk 24 uur per dag. 

Mocht de druk afnemen dan zal het rode 

LED-signaal zichtbaar worden. Dit signaal 

is tot op een afstand van 10 meter 

waarneembaar, zelfs bij daglicht! Zodra 

men de ECOCAP verwijderd zal het 

signaal doven, bij normaal gebruik is de 

levensduur van de voeding vier tot vijf 

jaar. Mocht de voeding onvoldoende 

spanning hebben dan zal de ECOCAP u 

via een geel signaal hierop attent maken. 

Tijd om de batterij te laten vernieuwen.

Externe druk veranderingen 

voortkomende uit lage en hoge 

temperaturen worden automatisch 

gecompenseerd om te voorkomen dat er 

een vals alarm wordt afgegeven. De 

ECOCAP waarschuwt bij een drukverlies, 

zelfs bij warme banden.

Nieuw is het systeem dat u zowel op het 

ventiel als ook in het voertuig aangeeft 

dat uw banden druk niet meer correct is. 

Door middel van een display welke op 

het dashboard dan wel op de voorruit 

gemonteerd kan worden, wordt u tijdig 

gealarmeerd. De lange levensduur van 

de voeding wordt ook hier op 

vier tot vijf jaar gesteld daar het 

systeem alleen stroom verbruikt 

als uw banden druk minimaal 

5% is afgenomen. ECOCAP is 

het enige systeem op de markt 

dat op deze wijze functioneert.

Uw voordelen op een rijtje:

ongevallen

met 20%

NU ook met display in het voertuig 
verkrijgbaar!

ECOCAP het voordeligste banden druk controle systeem op de 
Nederlandse markt!
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Uw reis in TopCamper?

Graag willen we ook af en toe aandacht besteden aan een 

bijzondere reis van een lezer van TopCamper. Belangrijk is dat 

u over voldoende goede foto’s beschikt (minimaal 1 Mb per 

foto, liefst wat hogere resolutie). De redactie zal in overleg met 

u het verhaal schrijven of redigeren. Wij hebben het liefst een 

wat ongebruikelijk verhaal met originele foto’s. Heeft u een 

opmerkelijke reis gemaakt en wilt u meedoen, stuur ons dan 

een mail (redactie@top-camper.eu) waarin u in enkele zinnen 

de reis toelicht. Graag met een paar foto’s voor de indruk. 

(foto: Messe Düsseldorf/ctillmann)

Nadat een paar jaar geleden Camptoo en Goboony bekendheid 

kregen als websites waarop je je eigen camper te huur kan 

aanbieden, kwam er onlangs een derde partij bij: bedandwheels.

com. Het presenteert zich als platform voor particuliere 

én professionele verhuurders van campers, caravans en 

vouwwagens. Bed&Wheels is een samenwerking aangegaan met 

caravanscampers.nl, de occasionsite van Telegraaf Media Groep. 

Begin februari stonden er 26 campers van particulieren te huur 

op de site. Huurprijzen lagen op dat moment tussen 50 en 115 

euro per dag, bij de 76 bedrijfsmatig verhuurde campers tussen 

60 en 175 euro.

Truma iNet systeem
Het aantal apps voor gebruik in en rond de camper neemt toe. 

Een aardig hulpje is het vorig jaar geïntroduceerde iNet Systeem 

van Truma. Niet alleen kunt u de Truma apparaten (verwarming 

en airco bijvoorbeeld) hiermee bedienen, ook allerlei andere 

functies in de camper kunnen via deze app worden bediend en/

of bekeken. Hiervoor moet de iNet box worden ingebouwd, de 

centrale regeleenheid die de verbinding maakt tussen de diverse 

apparaten en de iNet app op uw smartphone en tablet. Met de 

Nog een verhuurplatform: Bed&Wheels

app kunt u op afstand de verwarming bedienen, de temperatuur 

van het warme water checken evenals de accuspanning en of u 

220 volt heeft aangesloten. De iNet Box wordt voorzien van 

een mini-SIM-kaart (prepaid of abonnement) en communiceert 

via Bluetooth, en bij grotere afstanden via SMS-berichten, met 

de app. De app is vooralsnog onder meer in het Engels en Duits 

beschikbaar; een Nederlandstalige versie is aangekondigd. De 

adviesprijs voor het systeem is € 499,-, exclusief inbouw. 
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Adria Compact Plus SLS
MET UITSCHUIFBARE SLAAPKAMER

Exterieur en reizen

Slaapkamer

Tekst: CamperCaKe

Foto’s: CamperCaKe en 

Adria
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CAMPERNIEUWS

Keuken

Toilet

Wonen

Resumé

<
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KNAUS SAINT & SINNER

STOER EN GEDURFD!

Exterieur en reizen

Tekst: CamperCaKe

Foto’s: Knaus en 

 CamperCaKe
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Wonen en koken

Slaapgedeelte en badkamer

CAMPERNIEUWS
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CHARMANTE STADJES 
IN HAGELAND
BOURGONDISCH VLAANDEREN TUSSEN BRUSSEL EN MAASTRICHT

Tekst: Bartho Hendriksen 

Foto’s: Mary Kuiper, Bartho 

Hendriksen, Toerisme 

Vlaams-Brabant – Lander 

Loeckx/Dominic Verhulst
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Brood, kaas en bier Oranjestad Diest

REISVERHAAL

Linker bladzijde: 

begijnenbeelden 

van Jean Creces en 

Marcel Wuyts aan de 

Infirmeriestraat in het 

Begijnhof van Diest;

boven: abdij van 

Averbode; rechts: 

Begijnhof in Diest
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Boven: huisbrouwerij in 

abdijcafé Het Moment 

in Averbode; stadhuis 

en lakenhal Zoutleeuw; 

onder: Begijnhof 

Diest; sacramentstoren 

in Zoutleeuw

Ministadje

‘Scherpe heuvel’ 

kaarskensprocessie 

Zoutleeuw aan de Kleine Gete 
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Van Zuid- tot Vlaams-Brabant 
Vlaams-Brabant is samen met Waals-Brabant de jongste provincie van 

België, maar kent als onderdeel van het hertogdom Brabant een lange 

geschiedenis. Bij de stichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlan-

den viel Brabant uiteen in drie provincies: Noord- en Zuid-Brabant en 

Antwerpen. Na de afscheiding van België in 1830 kreeg Zuid-Brabant de 

naam Brabant. In 1995 werd de provincie gesplitst in Vlaams- en Waals-

Brabant en het Hoofdstedelijk Gewest Brussel.

Niet ver van Zoutleeuw ligt Het Vinne, een 

natuurgebied rond een binnenmeer waar u goed 

kunt wandelen en vanuit de opvallende kijkhut de 

vogels op en rond het meer kunt waarnemen.

Tintelend Tienen

daarvan getuigen prachtige monumenten en 

nederzetting was, merkt u bij een bezoek aan 

laat de bezoeker kennis maken met de mystieke 

wereld van de rituelen rond leven en dood in de 

meer is dan een museum over suiker. Met behulp 

van een audioguide wordt u ondergedompeld in 

de wereld van de seizoenarbeiders, de bietenoogst 

meer te bieden: een imposante Grote Markt 

(de tweede grootste van België), twee prachtige 

kerken, stadhuis, gevels, begijnhof met kerk en 

aardige winkelstraten.

Zurig witbier
Een korte rit brengt ons naar het dorp Hoegaarden. 

Wie Hoegaarden zegt, zegt witbier. In de 

middeleeuwen was het dorp één grote brouwerij 

waar het karakteristieke witbier op basis van 

mout, tarwe, hop, water, koriander en gedroogde 

sinaasappelschil werd gebrouwen. De laatste 

brouwerij sloot in 1957. Acht jaar later startte 

Regionale producten in het Infokantoor van 

Tienen; paardentuig in het Suikermuseum in 

Tienen; de basiliek van Scherpenheuvel
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*
Deze actiemodellen staan in de showroom voor u klaar met o.a:

 Bestuurderscabine in kleur ijzergrijs metallic;
 90 liter brandstoftank;
 Kaderramen met LMC multifunctionele rollo’s;
 Skyroof;
 Hordeur;
 Complete keuken inclusief afzuigkap;
 En nog veel meer….

All-inclusive 
actiemodel Breezer Lift
De Breezer Lift is uitzonderlijk compleet. Naast alle voordelen die LMC biedt, zoals 

de unieke 12 jaar waterdichtheidsgarantie* en Fiat 5 jaar Garantie**, bieden onze 

Breezer Lift modellen u nu nog meer standaard voordeel.

Uw dealer informeert u graag verder over alle extra’s en vooral de 
interessante all-inclusive prijs van de LMC Breezer Lift. Tot ziens in de showroom!

www.lmc-caravan.de/nl

Download de LMC App gratis! 
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Levendig Leuven

Verken Leuven

Vier keer Leuven: 

het Begijnhof, het 

Stadhuis en terras 

op de Grote Markt 

en gotische pinakels 

op het Stadhuis

Campers

 

www.toerismevlaamsbrabant.be/logies 
 

www.bipa.be www.campercontact.com 

www.toerismevlaamsbrabant.be 

www.visitleuven.be
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MET DIKKE DUITSER 
DOOR ITALIË

September – in het naseizoen van de zomer van 2016 meldden wij ons 

aan de poort van de Knausfabriek in Jandelsbrunn. Daar hadden we 

een afspraak om de nieuwe Knaus Sun I 700 LEG op te halen. Met die 

integraalcamper zouden we Italië in gaan, onder meer om uit te vissen hoe 

de camperplaatsen van de Italiaanse boeren bevallen.

REISVERHAAL

Tekst en foto’s: Jos Mark

7

LANGS DE VRIENDELIJKE BOEREN VAN FATTORE AMICO
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Naar de Italiaanse boeren

Organisatie is geen Italiaans woord Drie weken genieten
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Al 30 jaar lang staat Bürstner gelijk aan unieke 
designs, talloze innovaties en uitzonderlijke 
details. Wij vieren dat met onze reeks Edition 
30 en bieden u uitzonderlijke jubelprijzen.

EDITION 30

Jubel Jubileum

Meer informatie op www.buerstner.com/nl

+ Zonnescherm inclusief LED-verlichting
+ Zwart omlijste koplampen
+ Zwartglanzende grill
+ Verwarmde en elektrisch verstelbare bui-
tenspiegel
+ Aluminiumvelgen 16“
+ Manuele airconditioning in bestuurderscabine
+ ESP, inclusief ASR, Hill Holder en Traction Plus 
+ ...

+ Bekledingserie Edition 30

+ Lederen stuur en versnellingpook

+ Multimediasysteem met Navigatie 

   en achteruitrijcamera

+ Aansluitingen 12V/230V/TV

+ Airbag bijrijder

+ Tempomat

+ ...

vanaf

  € 68.700,- *

Prijsvoordeel tot
€ 10.625-

TRAVEL VAN EDITION 30

T 620 G

vanaf 

  € 66.740- *

Prijsvoordeel tot  
€ 8.640,-

NEXXO TIME EDITION 30

T 569, T 660, T 690 G

vanaf

  € 68.780- *

Prijsvoordeel tot 
€ 10.775,-

IXEO TIME EDITION 30

IT 590, IT 710 G, IT 726 G

vanaf

  € 79.280- *

Prijsvoordeel tot
€ 10.370,-

VISEO EDITION 30

I 690 G

* 
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Flexibiliteit komt van pas

De toekomst van Fattore Amico

Knaus Sun I 700 LEG
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Westgat 1a, 8321 ED Urk

T  +31 527 24 07 18  

E  info@vrijheidcampers.nl

I  www.vrijheidcampers.nl 

Hamsestraat 16a, 5298 NA Liempde

T  +31 411 63 33 79

E  info@libacampers.nl

I  www.libacampers.nl

UW PILOTE DEALER NODIGT U 
VAN HARTE UIT OM DE

NIEUWSTE 2017 PILOTE EN 
LE VOYAGEUR MODELLEN 

TE BEZICHTIGEN IN DE SHOWROOM

PREMIUM CLASS
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DRENTHE GEEFT JE 
ALLE RUIMTE … 
Campingstoelen? Check. Fietsen? Check. Volle tank? Geregeld. Kom 

onthaasten in Drenthe! De provincie die met sferen strooit. Onmetelijk 

en toch overzichtelijk. Schilderachtig en spectaculair in één oogopslag. 

Met in de etalage een enorme brok oernatuur, om voor uit te stappen zo 

mooi: hunebedden en prehistorische grafheuvels, lieflijke brinkdorpjes en 

glooiende, paarse velden waartussen Drentse heideschapen grazen.

Foto’s: Gijs Versteeg

maart

VOOR AVONTURIERS EN LEVENSGENIETERS

ADVERTORIAL
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De mooiste cultuur aan je voeten

Op pad langs de mooiste decors

Avontuur binnen handbereik

Aangename camperbestemming

Unieke campervakantie door het Hondsruggebied 
winnen?

ADVERTORIAL
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MOOIE SCHERENKUST 
AAN DE OOSTZEE
EEN TOCHT DOOR ZUID-ZWEDEN

Tekst: Leon van Velzen 

Foto’s: Maria Koot, 

Leon van Velzen
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Eerste steiger

 Krijtlijnen

REISVERHAAL

Linker bladzijde: bijna 

midzomernacht op 

camping Tättö Havsbad 

in Loftahammar;

deze bladzijde: twee 

keer Travemünde en de 

boot naar Trelleborg
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verwarmen | koelen | sturen

Een nieuw 

tijdperk begint!
Verwarming en airconditioning 

overal onder controle met het 

Truma iNet System
Het maakt niet uit hoe het weer ter plaatse is, met het Truma 
iNet System heeft uw caravan of camper altijd een aangename 
temperatuur. Bedien de verwarming en ariconditioning 
eenvoudig onderweg met de Truma-app. Ga met het Truma 
iNet System een comfortabele kampeertoekomst tegemoet! 

www.truma.nl/inet
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Kinderliedjes

Foto’s wissen

Boven links en rechts: 

Simrishamn; midden: 

Zweden vieren 

feest met elkaar, 

hier in Olofström
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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.

•  Vervaardigd uit slagvast polycarbonaat.

•  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

Te koop bij geselecteerde camperdealers 

CAMPERSAFE

Kijk voor meer informatie op 

www.campersafe.com
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Bonussen

BK Zeros

Culturele hoofdstad

Boven links: Västervik; 

rechts: Stockholm;

midden: ontroerend 

mooie, eeuwenoude 

Sankta Gertruds 

kyrka in Västervik;

onder: Århus 

(Denemarken), 

Europese Culturele 

Hoofdstad 2017
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OP JACHT NAAR DE 
DIAMANT VAN DE KEUKEN

De groei

CULINAIR

DE ZWARTE EN DE WITTE TRUFFEL, 

KONINGEN IN DE DORDOGNE EN PIEMONTE

Hans van Bergen
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Kon je ‘m maar kweken

Eerbetoon aan groten der aarde

trifola

De jacht

trofolau
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Vlieg

Mens

Hond

Varken
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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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Truffelvakantie

Met de hobbyjager op pad
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REGIO MURCIA EN 
DE COSTA CÁLIDA
‘Hoe zuidelijker, hoe warmer’ is een gangbare gedachte. Maar in de winter 

klopt het niet helemaal. De Costa Cálida, de ‘warme kust’ van de regio 

Murcia, ligt minder zuidelijk dan de Costa del Sol maar is wel een van 

de droogste en zonnigste gebieden van Europa in de wintermaanden.  

’s Zomers is het hier al gauw te warm. TopCamper ging in november met 

locals op pad en leerde dat de streek meer biedt dan zonnige stranden en 

romantische baaitjes alleen.

REISVERHAAL

Tekst en foto’s: CamperCaKe

7

MILDE WINTERS MET VEEL ZON
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Fietsen, duiken, wandelen vanaf La Manga

Cartagena, meer dan tweeduizend jaar oud

Linker bladzijde: de 

kust tussen Mazarrón 

en La Azohia;

boven: vanaf 

het water heeft 

Cartagena een mooie 

entree; terrassen en 

sinaasappelboompjes 

op het plein voor de 

kathedraal van Murcia
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De baai van Mazarrón
Na een verblijf op de magnifiek aan zee gelegen 

camping El Portús gaan we op pad naar Mazarrón. 

Deze gemeente bestaat uit de landinwaarts 

gelegen stad Mazarrón, de havenplaats Puerto de 

Mazarrón en Bolnuevo. Vooral op campinggebied 

is hier voor elk wat wils (zie ook het kader op 

de volgende bladzijde). Puerto de Mazarrón is 

ook ‘s winters aantrekkelijk door een levendig 

havengebied vol gezellige terrassen. Langs de 

kust fietst u van Bolnuevo tot aan vissersdorpje 

La Azohía, ruim zestien kilometer. De kustlijn 

is grillig met diverse baaien en mooie stranden. 

Aanrader: geniet onderweg op een zonnig terras 

van een karaf sangria – top! In Bolnuevo stuit u 

beslist op de curieuze Erosiones, tegenover het 

strand. Wind en water vormden hier grillige rotsen.

Warme baden uit de Oudheid
We verlaten de kust, anders doen we deze regio 

schromelijk tekort. Na een half uurtje rijden 

doemt het stadje Alhama de Murcia op, een 

authentieke Spaanse plaats vol Romeinse en 

Moorse bezienswaardigheden. Het stadje in het 

dal van de Guadalentin is tevens de toegang tot 

de Sierra Espuña, een natuurpark. Nieuwsgierig 

wandelen we door het levendige centrum. In de 

late middagzon ontmoeten de inwoners elkaar 

graag op straat. De San Lázaro kathedraal (16e 

eeuw) en de overblijfselen van het Moorse kasteel 

bieden een fantastisch plaatje. We klimmen 

naar het Castillo en wanen ons in de twaalfde 

eeuw. Weer beneden nemen we een kijkje in het 

interessante archeologisch museum Los Baños. De 

naam Alhama slaat op de warmwaterbronnen die 

zowel de Romeinen als de Moren inspireerden tot 

het bouwen van thermale baden. De Romeinen 

beheersten al de vloerverwarmingstechniek, 

eenvoudigweg door hete lucht vanuit een oven 

door holle stenen onder de vloer te leiden.

Alles straalt rust uit
Het natuurpark Sierra Espuña trekt ons richting 

de gelijknamige camping in het authentieke 

dorpje El Berro, 17 km ten noordwesten van 

Alhama de Murcia. Leuk weetje: de eigenaar 

Andrés begon deze camping ter ondersteuning 

van de plaatselijke middenstand. Het dorp is blij 

met uw komst! In het hart van het natuurpark 

is een bezoekerscentrum vernoemd naar 

boswachter Ricardo Codorníu. Rond 1900 plantte 

hij naaldbomen in dit verwoestijnde gebied. 

Dat resulteerde in een weelderig natuurgebied 

dat sinds 1992 is beschermd. De toppen van het 

gebergte reiken tot boven 1500 m. Wandel- en 

fietsroutes starten vanaf het infocentrum en in 

deze oase van rust kunt u zomaar op een kudde 

berggeiten stuiten. Interessant zijn de pozos 

de nieve (sneeuwputten), 16e-eeuwse koepels 

om sneeuw en ijs op te slaan; dat werd in de 

nabijgelegen steden gebruikt om bederfelijke 

goederen te conserveren.

Rode wijn van Bullas
Over de RM-15 rijden we in westelijke richting 

tot Bullas, aanvankelijk dwars door een prachtig 

woestijnachtig gebied. Vele kilometers verder 

staan velden vol amandel- en perzikbomen, 

in het vroege voorjaar beslist een bloesemzee. 

Dan ontdekken we waar Bullas groot in is: 

uitgestrekte wijngaarden rondom ons. Dominant is 

hier de blauwe druif monastrell. Een wijnmuseum 

De bossen van de 

Sierra Espuña; Onder: 

de kathedraal Santa 

Maria in Murcia; 

wijnmuseum in Bullas

7
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Het Carthago Premium-DNA - ons beeld van kwaliteit.

Met een Carthago camper profiteert u van de decennialange ervaring in de Liner-premiumklasse.  
In elke Carthago camper komen innovatieve opbouwtechniek en het hoogste wooncomfort samen.   
Met zijn onmiskenbare Carthago Premium-DNA zet hij maatstaven en is een synoniem voor  
exclusiviteit en kwaliteit op reis.

Het DNA van de Carthago Premium en haar voordelen: 

+ Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse  veiligheid  lange levensduur en waardevast
+ erwarmings- en aircotechniek  aangenaam klimaat  zomer en winter
+ pbergruimte- en beladingsconcept  praktische reserves aan laad- en opbergruimte
+ Perfect zicht rondom  bestuurderscabine-zichtconcept met beste score in vergelijkingstest
+ Carthago Personality  uniek design aan de buiten- en binnenzijde

Ervaar ook het verschil en bezoek de 
Carthago dealer bij u in de buurt.

Het Carthago-DNA uit de
Liner premiumklasse.

Een premium klasse 
camper op zich.

Carthago Reisemobilbau GmbH          el. +           info@carthago.com          www.carthago.com           www.facebook.com/Carthago.Das.Reisemobil

Liner- 
premiumklasse

highliner

chic e-line / s-pluschic c-line

Comfort-premiumklasse

Lichtgewicht- 
premiumklasse

c-tourerc-compactline

anaf aart 
Carthago Testrit bij onze Handelspartners.

Meer informatie op: www.carthago.com
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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

Onze handelspartners verheugen zich op uw bezoek:

ana  aart 
Carthago Testrit bij onze Handelspartners.

Meer informatie op: www.carthago.com

Duijndam Caravans & Campers B.V.
o erdamseweg a

    el
Tel.     
info@ddcaravans.nl
www.ddcaravans.nl

jkel Campers
Noorderbreedte 10
N    M  Harderwij
Tel. 1 1 1  1
info@s j elcampers.nl
www.s j elcampers.nl

Linders Kampeerauto‘s
olle er 

N   1  a el
Tel. 1    0
info@linders ampeera tos.nl
www.linders ampeera tos.nl

Bruggink Caravans & Campers
amerlingh nnestraat 1

N   1  orc lo
Tel. 1   1  1
info@br ggin caravans.nl
www.br ggin caravans.nl

De Roo Campers en Caravans BV
ni en ade 1

N   0   tads anaal
Tel. 1    
herwin@deroocampers.nl
www.deroocampers.nl

RSF GmbH
rona er tr. 110

0  chtr p
Tel.  0     
info@rsf.de
www.rsf.de
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ontbreekt niet en in de talloze wijnkelders kan 

worden geproefd. Gemeentecamping La Rafa is 

een handige overnachtingsplek, lekker dicht bij 

het centrum.

Legendarisch Caravaca de la Cruz
Zo dicht in de buurt van de heilige stad Caravaca 

de La Cruz, dat vraagt om een bezoekje. Het 

middeleeuwse kasteel van Santa Cruz doemt al 

van ver op. Voor katholieken is Caravaca sinds 

1998 één van de vijf belangrijkste Heilige Steden 

ter wereld, naast o.a. Rome en Jeruzalem. In 

1231 – twaalf jaar voordat de christenen de stad 

innamen – vroeg de Moorse koning aan een 

gevangengenomen missionaris hoe christenen 

het Laatste Avondmaal vieren. Tijdens de 

demonstratiemis verscheen op het lege altaar 

op wonderbaarlijke wijze een verlicht kruis. 

Het kruis is lang in de barokke Vera Cruz-kerk 

bewaard maar later spoorloos verdwenen. 

Jaarlijks, van 1 tot 5 mei, vinden de Fiestas de 

Caravaca de la Cruz plaats, met als hoogtepunt 

de race van de Caballos del Vino. Herdacht 

wordt dan hoe een Moorse belegering in de 15e 

eeuw werd beëindigd, een legendarisch verhaal 

over besmet water, zieke soldaten en bij het 

kruis gezegende wijn (die ’s nachts op snelle 

paarden dwars door de vijandelijke linies was 

opgehaald). De wijn met de kracht van het kruis 

genas de zieke krijgers en uiteindelijk delfden de 

Moren het onderspit. In de ochtend van 2 mei 

rennen met kleurrijk borduurwerk versierde 

‘wijnpaarden’, elk met vier begeleiders, de 

heuvel op, richting het kasteel. De snelste en 

moedigste ploeg wint en er is een prijs voor het 

mooist versierde paard.

Proef de sfeer van het zuiden
Met de stad Murcia hebben we misschien wel 

het lekkerst voor het laatst bewaard. Een goed 

startpunt van een verkenning is de Calle de la 

Trapería, het kloppend hart van de stad. Tussen 

winkels en banken staat een pronkbouwwerk 

uit midden negentiende eeuw, de voormalige 

herensociëteit El Casino. Neem een kijkje 

in de neobarokke balzaal en de historische 

bibliotheek. De Moorse patio roept beelden 

van het Alhambra op. Al verder dwarrelend 

door smalle straatjes staan we opeens voor de 

Santa Mariakathedraal; de gevel van zandsteen en 

marmer is een van de hoogepunten van de Spaanse 

barokarchitectuur. In het gotische interieur treffen 

we enkele interessante kapellen aan. De ruim 

negentig meter hoge klokketoren, de hoogste van 

Spanje, is te beklimmen. 

Op een terras, genietend van warmte, zonnestralen 

en zuidelijke sferen, mijmeren we na over de talloze 

mooie plekken die we bezochten. We proosten op 

een spoedige terugkeer, ¡hasta la vista! <

Campings van oost naar west
Camping Caravaning La Manga, La Manga. Langgerekte camping met 

fraai strand aan de Mar Menor, 850 afgebakende percelen. Veel activitei-

ten voor overwinteraars maken deze camping geliefd.

Camping Naturista El Portús, El Portús, Cartagena. 10 km van Carta-

gena, pal aan zee in een juweel van een baai. 400 zonnige percelen. El 

Portús is een naturistencamping, als het weer het toelaat zijn de gasten 

ongekleed.

Camping Playa de Mazarrón, Bolnuevo/Mazarrón. Vlak terrein geeft 

direct toegang tot het strand, 440 afgebakende percelen.

Camping Los Madriles, Isla Plana. Terrassencamping aan de voet van 

een berg met zicht over de baai. 311 afgebakende ruime percelen op 

grind. Chloorvrije zwembaden met dagelijks vers water van 30o C.

Camping Las Torres, Puerto de Mazarrón. 1 km van het strand in een rus-

tige omgeving aan de voet van een bergketen. Veel vaste standplaatsen 

en huuraccommodaties, 114 met grind verharde toeristenplaatsen.

Camping Sierra Espuña, El Berro. Eenvoudige terrassencamping in dorp, 

in natuurreservaat, 51 grindpercelen en mogelijkheden voor zwemmen, 

bergbeklimmen, fietsen en wandelen.

Camping La Rafa, Bullas. Gemeentecamping in de natuur, aan de rivier 

Mula. 400 ruime percelen waarvan 100 toeristisch.

In het toeristisch gezien wat rustiger westelijke deel van Murcia zijn 

prachtige camperplaatsen te vinden, veelal pal aan het strand. Mooie 

voorbeelden daarvan liggen bij Águilas.

Boven: camping El 

Portús ten westen 

van Cartagena; 

links: de Basílica de la 

Vera Cruz in Caravaca

maart
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MET EEN NIEUWE 
SUNLIGHT T 60  
DE ALPEN OVER

VAN STACARAVAN NAAR RIJDEND VAKANTIEHUIS

Tekst: Geert van Leeuwen

Foto’s: Antoine van Meggelen, Geert van Leeuwen
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De camper

Hoe kwamen jullie op het idee van een camper?

REPORTAGE

De eerste camperreis

Linker bladzijde: 

Sankt Martin bei 

Lofer; boven: bij de 

familie in Umbrië; 

onder: de grote dag, 

28 september 2016
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Hoe zijn jullie gaan zoeken?

Heeft het lang geduurd voordat jullie de camper 
van jullie dromen hadden gevonden?

Il primo viaggio in Italia

autostrada

Vele handen maken 

licht werk bij de 

olijfoogst in Umbrië
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REPORTAGE

Wat betekent ‘helemaal naar onze zin’?

De olijvenpluk

de frantoio -

frantoio

tre quintali

bruschette

sangiove-

se

Aan de Rijn bij Koblenz
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VAN LOCARNO 
NAAR MONTREUX

Vanaf onze camping in het Italiaanse stadje Cannobio 

lonken de Zwitserse Alpenreuzen. Na een weekje relaxen 

op een steenworp afstand van de Zwitserse grens roept 

het avontuur. Dus starten we de Hymer en rijden langs 

het prachtige Lago Maggiore richting Locarno. Voor 

deze reportage pikken we het zuidoostelijke deel van 

de Grand Tour er uit: Ticino (Tessin) en Wallis.

REISVERHAAL

Tekst en foto’s: CamperCaKe

TOPETAPPES IN DE GRAND TOUR OF SWITZERLAND
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Winkelen en devotie

(funicolare)

Haarspeldbochten en bibberen

Slimme zakenman laat kasteel na

Skiërs en ijssculpturen

Linker bladzijde: 

Gotthardpas; 

boven: de smalle weg naar 

Grimentz; het blauwe 

kabeltreintje in Locarno 

aan het Lago Maggiore
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Unieke campertrail door het Hondsruggebied winnen?
 
Het met Unesco-status bekroonde Hondsruggebied is een uitermate geschikte camperbestemming. Het landschap,  
dat 150.000 jaar geleden is ontstaan, vertelt je de mooiste verhalen. Rij door bossen, langs brinkdorpen en beekdalen. 
In het landschap duiken hunebedden op en liggen vele topatrracties verscholen zoals WILDLANDS, Boomkroonpad,  
Hunebedcentrum en nog veel meer leuks.

Wil jij het Hondsruggebied ontdekken met de camper? Als je verzekerd bent bij Aveco kan jij een geheel verzorgd 
weekend op de Hondsrug winnen met filmcrew! Meld je voor 14 maart a.s. aan via drenthe.nl/campervakantie  
en maak kans op deze unieke campertrail. Het online tv-programma Man bijt Hond reist met je mee, legt alle  
belevenissen vast en zendt ze online uit!

Geniet je liever van een ontspannen vakantie op de Hondsrug zonder dat je in de spotlights staat? Boek dan een  
geheel verzorgde campervakantie van 24 t/m 28 april a.s. en kom onthaasten in Drenthe! Of verken het gebied vanaf 
de camperplekjes op de prachtigste locaties in Drenthe. Kijk op drenthe.nl/campervakantie voor meer informatie over 
de overnachtingsmogelijkheden en activiteiten. 

drenthe.nl/campervakantie
Doe mee met deze actie via:
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Reisgenoot

Grimentz; zomerse 

drukte bij de skipistes 

van Saas Fee; Château 

de Chillon aan het 

Meer van Genève

Spectaculaire afsteker naar Grimentz
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De specialist in camperverzekeringen!

avecoverzekeringen.nl

Waarom Aveco?

Slechts € 150,- standaard eigen risico bij

schadeherstel door aangesloten camperbedrijf

Unieke verzekeringen voor nieuwe en 

gebruikte campers

Vervangende camper bij schade en pech

Repatriëring van de camper bij ziekte

standaard meeverzekerd

Eigen wereldwijde Alarm Centrale

Speciale merkverzekeringen

Aantrekkelijke premie

De beste voorwaarden

Advies door deskundig adviseur

Extra klantvoordeel met MijnAveco Pas

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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stoelen bij een stuwmeer. We genieten van onze 

maaltijd met uitzicht op het meer en besneeuwde 

bergtoppen. Wat zullen we deze prachtige 

vergezichten gaan missen! Tja, dan zit er niets 

anders op dan deze spectaculaire route nog een 

keer te rijden, nu bergafwaarts.

Wijngaarden en Freddie Mercury
De Grand Tour leidt ons via Sion naar Martigny. 

We rijden nu in het Franstalige gedeelte van 

Wallis, het vrolijke grüezi is veranderd in bonjour! 

Bovendien zien we een compleet ander landschap: 

het Rhônedal. Besneeuwde bergtoppen verdwijnen 

en we passeren ontelbare wijngaarden waar de 

ranken boordevol druiventrossen op de plukkers 

wachten. Dan komt (helaas) het einde van onze 

Grand Tour in zicht. We sluiten wel in stijl af, bij 

de mondaine stad Montreux. Vanaf een camping 

aan het Meer van Genève in Le Bouveret hebben 

we zicht op de jazzstad. De volgende morgen 

stappen we op de fiets voor een ritje van zo’n 

tien kilometer. Een vlakke route die gedeeltelijk 

langs het meer leidt. Na acht kilometer krijgen 

we prachtig zicht op het kasteel van Chillon, in 

de twaalfde eeuw gebouwd op een rotseilandje 

in het Meer van Genève. Dit was een strategische 

plaats om de route tussen Noord- en Zuid-Europa 

te beheersen. We stallen onze fiets en dwalen 

door deze middeleeuwse parel. Indrukwekkend 

zijn de gotische keldergewelven waarin gevangen 

vastgeketend zaten. Via wenteltrappen komen 

we boven en ontdekken prachtige zalen waarin 

de kasteelheren vertoefden, met originele wand- 

en plafondschilderingen, wapenschilden en de 

latrines hoog boven het water. Kortom, er valt 

veel te bekijken tussen de kolossale muren. Het 

bouwen daarvan zal de nodige zweetdruppels 

gekost hebben. We vervolgen onze fietstocht 

langs het meer en belanden op een lange, door 

bloemen omzoomde wandelweg, de promenade 

van Montreux. Hier flaneert de jetset en is vooral 

het standbeeld van Freddie Mercury een veel 

gefotografeerd object. Deze stad aan de Zwitserse 

De Grand Tour of Switzerland
Alsof niet bekend is dat het kleine Zwitserland is volgepakt met toeristische 

hoogtepunten, introduceerden de Zwitserse verkeersbureaus in 2015 de 

Grand Tour. Deze route van ruim 1600 kilometer rijgt 53 van die hoogte-

punten aan elkaar, een soort ‘the best of’. Dat talloze pareltjes hier buiten 

vallen, spreekt voor zich. Snelwegen worden in principe vermeden en al-

leen gebruikt waar dat verkeerstechnisch zinvol is. De route voert door alle 

bekende toeristische regio’s en alle vier taalgebieden, over vijf alpenpas-

sen, langs 22 meren en via elf Unesco-werelderfgoedlocaties. De Grand 

Tour kan overal worden begonnen, de bewegwijzering is echter maar in 

één richting, met de klok mee.

Op Zwitserse autosnelwegen is een tolvignet verplicht; het vignet is on-

der meer verkrijgbaar bij alle snelweggrensposten. Voor campers boven 

3,5 ton moet tol betaald worden voor alle wegen in Zwitserland, de 

 Schwerverkehrsabgabe in de vorm Pauschal (PSVA).

Langs de Grand Tour zijn weinig officiële camperplaatsen.

Riviera is bovenal geliefd door het jaarlijkse 

jazzfestival in de maand juli. Genietend van de 

vele boten op het meer fietsen we terug naar onze 

camper. En dan komt onherroepelijk het einde van 

onze fantastische Zwitserlandervaring. Voor ons is 

Zwitserland zoals je verwacht dat het is: weidse 

uitzichten over besneeuwde bergtoppen, grazende 

koeien met enorme bellen. Vriendelijkheid alom, 

kortom een heerlijk land om te verblijven en terug 

te komen! <

Op het Meer van 

Genève varen sierlijke 

passagiersschepen 

van rond 1900
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CAMPERBOUW IN BEELD
EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN BIJ EURA MOBIL

Tekst en foto’s: 

CamperCaKe

De bouw begint achter de computer; door 

alle opties nauwkeurig te verwerken, loopt 

het logistiek in de fabriek straks op rolletjes
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REPORTAGE

Allereerst wordt het Fiat-chassis verlengd 

De vloer ligt omgekeerd klaar voor het 

vastmaken van allerlei kabels en leidingen

Montage van de vloer op de bodemplaat 

met als resultaat een dubbele bodem

De meubelzagerij zit in dezelfde fabriek

Meubels gereed voor montage

Alle meubels verzameld naast de camper, klaar voor inbouw

Handmatige bewerking van meubeldelen Gezaagde delen klaar voor transport 

naar de meubelmakerij

De polyester bodemplaat wordt op het chassis gelijmd

Wanden worden geplaatst en 

verlijmd in een aluminium goot 

in de bodem; styrofoam isolatie 

en polyurethaan spanten
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Front en wanden wachten op montage

Aan de voorzijde wordt de zijwand 

verlijmd met het chassis

Pittige klus: montage van het 

hefbed boven de cabine

Spectaculair gezicht: het front 

hangt klaar voor montage

Afdeling waar zijwanden, dak en front worden klaargemaakt

Aan lijmklemmen geen gebrek bij Eura Mobil

Het laatste huzarenstukje: het 

dak op reis naar de camper 

Na het aanbrengen van het dak worden naden en 

dergelijke afgewerkt, een secuur klusje

De zijwanden worden voorzien van alle benodigde ramen, deuren en kleppen

Met grote precisie laat men de zijwand in het profiel 

zakken waarna wand en bodem worden verlijmd
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Het resultaat

Eura Mobil en de Triganogroep

Geschäftsfüher

Hoelang bestaat de Eura Mobil-fabriek in 
Sprendlingen?

Waarom zou je een Eura Mobil kopen?

Wat zijn de vooruitzichten bij de 
Triganogroep?

Behendigheid is vereist om de dakbekleding af te werken

Luxe alom, Alde verwarming onder de stoelen

Veel gereedschap is nodig voor een 

nette afwerking van de  binnenzijde

Klus geklaard, het transport naar de dealer wacht

Na een uitvoerige kwaliteitscontrole komt de finishing touch: 

kussens en gordijnen
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www.vbairsuspension.com

making everyday smoother
VEERSYSTEMEN

VB-FullAir

Volledige luchtvering 

VB-SemiAir

Hulpluchtvering

VB-CoilSpring

Hulp-/verzwaarveren

Geniet van een aangename rit met de veersystemen van VB-Airsuspension. Naast de sterk verbeterde veiligheid, ervaren zowel 
de bestuurder als de inzittenden meer comfort. Reis met onze veersystemen op de meest prettige manier, elke keer weer.

ERVAAR DE ULTIEME RIJERVARING
ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN VAN ONZE VEERSYSTEMEN
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Grote aankoop vereist  
goede voorbereiding

Hoe ging u voorheen op vakantie?

Plan voor een camper

Keuzeproces

Tekst: Harry Schuring

Foto’s: Messe Düsseldorf, Klaas Dekker, 

Harry Schuring, Dethleffs

DE AANSCHAF

KLAAS DEKKER KEEK TWEE JAAR ROND
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Persoonlijk contact

De eerste ervaringen

<

Techniek en stroomlijn

Naast de halfintegraal in dit arti-

kel zijn er de volgende soorten 

camper: 1 compacte buscamper 

(tot 5 m lang en 2 m breed); 

2 buscamper (op basis van Fiat 

Ducato bijvoorbeeld); 3 afzet-

unit op een pick-up; 4 alkoof-

camper; 5 integraalcamper;

onder: Greet Dekker bij de Deth-

leffs Advantage halfintegraal
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De rivier de Moezel stroomt van haar bron in de Franse Vogezen naar de Rijn bij Koblenz. 
Urmitz ligt aan de Rijn en is maar één rivierbocht verwijderd van Koblenz; daar staat 
u aan de poort van het Moezeldal. Dat dal leidt in het Duitse deel tot het oude Trier, 
vlakbij Luxemburg. De Moezel slingert met grote lussen door het heuvelland, langs lieve 
wijndorpjes en steile hellingen met prachtige patronen van druivenranken. Goed voor 
heel veel liters heerlijke Moezelwijn. En goed voor heel veel campings en camperplaatsen, 
zoals deze in Urmitz.

Tekst en fotografie: Marga Feenstra

Wohnmobilhafen Urmitz

 

LEUK

Aan de ‘poort’ 
van het 
Moezeldal

DUITSLAND
URMITZ, WOHNMOBILHAFEN URMITZ

CAMPERPLAATSEN

TOP013_Camperplaatsen hs.indd   87 02-02-17   15:26



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

�
�
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Wandelen en 
fietsen in het 
Kroondomein 
en op Landgoed 
Staverden

Jolanda en Chris Jansen voeren een kalverhouderij in Uddel op de Veluwe. Jolanda wilde 
meer mensen ontmoeten en al brainstormend kwamen ze op het idee een camperplaats te 
beginnen. Zomer 2015 konden er acht campers terecht. Op verzoek van camperaars is nu 
de ondergrond verhard. Een beetje manoeuvreren tussen de afbakening van palen is nodig 
om kaarsrecht voor het verharde pad te komen.

Camperplaats Ouwediek

LEUK

NEDERLAND
UDDEL, CAMPERPLAATS OUWEDIEK 

CAMPERPLAATSEN

Gratis slapen 
naast een kasteel 
in beschermd 
landschapspark

Midden in Hasselt is een camperplaats voor 
vijf campers, bij een sporthal. Is die vol, dan 
rijdt u vijftien kilometer door of terug naar 
het plaatsje Herk-de-Stad en parkeert u de 
camper op Kampeerautoterrein Olmenhof, 
gratis. Pal naast het prachtige Park Olmenhof 
met een kasteel (waarin het gemeentehuis), 
een mooie (vis)vijver, restaurant, speeltuin, 
minigolf en wat dieren.

Kampeerautoterrein Olmenhof

 

LEUK

 

BELGIË
HERK-DE-STAD, KAMPEERAUTOTERREIN 
OLMENHOF
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Hendrik Gommer
Mythische Stenen

Mythical Stones, 148 blz. € 24,50 (Nederland) 
en 170 blz. € 26,50 (Nedersaksen)

Arie en Tineke de Ruijter
Dus u wilt een camper?

Uitgeverij Anderszins, 288 blz., € 28,50
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Dol op VW-busjes?

VW 

Camper & Bus

sampler

VW Camper & Bus, Time Inc. UK Ltd, app, 6,5 Mb, gratis, voor 
iPhone en Android

www.

caravans.nl

www.camperscaravans.nl

iWoMoSet, Ralf Andrae, app 24,3 Mb,  
€ 1,99, voor iPhone en Apple Watch

Digitaal horizontaal – app

De beste occasionzoeker?

TOP013_boeken hs.indd   91 02-02-17   15:28



92    •    TopCamper 13    •     maart 2017

www.avereschcampers.nl

Kalanderstraat 21  –  7461 JL  Rijssen
T +31 548 51 36 70  –  E info@avereschcampers.nl 

www.aartcamperinbouw.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.vrijheidcampers.nl

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

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

www.eurotrek.nl

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

www.westfalia-campers.nl

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

www.zingercampers.nl

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

E info@zingercampers.nl

www.jonkerenenvos.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.scharphofcampers.nl

www.safaricamper.nl

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

www.volkswagencampers.nl

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

www.vanbaarencaravansencampers.nl

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

www.stijkelcampers.nl

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

www.multicampers.nl

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

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

www.van-tuyl.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 

www.campertotaal.nl

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

www.veneboercaravans.nl

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

www.ddcaravans.nl

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

www.vanvenrooymotorhomes.nl

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

www.ridderbeks.nl

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

 

www.tielencampers.nl

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

www.kampeercentrumbudel.nl

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

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

Danielsweg 2 – 4451 HP Heinkenszand
T 0113-563085 –  E gorter@caravanlife.nl

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

www.campersencars.nl

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

www.caravancenter.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

www.campermatheeuwsen.nl

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

www.beroca.nl

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

www.avecoverzekeringen.nl
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Hymer B-DL DuoMobil

Camper van 
het jaar 2017!
HYMER bedankt de vakjury van de ANWB en het camperpubliek van de Nederlandse 
Kampeerauto Club (NKC) voor deze eervolle waardering. Met de imponerende lichtgewicht 
technieken, die tot in detail zijn doorgevoerd, heeft deze moderne HYMER B-DL integraal 
camper een laadvermogen van bijna 500 kg bij een rijklaargewicht van 3,5 ton. Bewonder de 
B-DL bij één van onze geautoriseerde dealers of informeer u verder op www.hymer.nl/b-dl

CAMPER
VAN HET JAAR

Onder voorbehoud van druk- en typfouten

Camper icoon in 
two-tone

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

Pak wat kleding, vul de koelkast en vertrek. Waarheen? Dat bepaal je 

helemaal zelf! De ultramoderne Volkswagen California heeft zestig jaar 

reiservaring en maakt elke korte en langere vakantie tot een bijzondere 

belevenis. Voor vier personen is alles aan boord. Nu leverbaar in 

verschillende two-tone versies, als Red, Blue of Grey of in een sportieve 

Edition-uitvoering. Meer weten? Kom langs in Amersfoort!

Volkswagen 
Camper Centrum 

Amersfoort

Standaard met 
4 jaar garantie!

TOP013_01_cover2 hymer van 105 hs.indd   2 06-02-17   09:39



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

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

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

  Flevoland  Plaats
 10. Vrijheid Campers  ....................................... Urk

  Overijssel  Plaats
 11. Aart Camperinbouw  ................................. Heino
 12. Averesch Campers  .................................... Rijssen
 13. Bruggink Caravans & Campers  ....... Almelo
 14. Scharphof Campers  ................................. Nijverdal

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

  Utrecht  Plaats
 22. Camper Totaal  .............................................. IJsselstein
 23. Camper Centrum Nederland  .............. Amersfoort

  Noord-Holland  Plaats
 24. Dick Groot Safaricampers  ................... Winkel
 25. Van Baaren Caravans + Campers  ... Winkel

  Zuid-Holland  Plaats
26. DD Caravans & Campers  ...................... Delft
27. De Jong Kampeer & Recreatie  .......... Hillegom/De Zilk

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

  Limburg  Plaats
38. Ridderbeks  ..................................................... Echt
 39. Tielen Campers  ........................................... America
40. Caravan & Camper Limburg  ............... Stein

  Zeeland  Plaats
41. Caravanlife Gorter  ..................................... Heinkenszand
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Uw voordeel van onze samenwerking met meer
dan 40 camperbedrijven:

 Slechts € 150,- standaard eigen risico

 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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17 nr 13  maart 2017  € 7,95 

Grand Tour door Zwitserland  Texel  de  campermarkt: 

groeicijfers, trends en nieuwtjes  Rapido 803F   Murcia 

en omgeving  fotograferend door het fjordengebied  

 overwegingen bij de aankoop van een camper  Fattore 

 Amico  TopCamperplaatsen   beeldverhaal: bouw van een 

integraal  culinair: de truffel  Knaus Saint & Sinner  

Adria Compact Plus SLS  Hageland  Zweden
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