
  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

  Overijssel  Plaats
 10. Aart Camperinbouw  ................................. Heino
 11. Averesch Campers  .................................... Rijssen
 12. Bruggink Caravans & Campers  ....... Almelo 
13. Roozeboom Campers ............................... Balkbrug
 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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nr 14   oktober 2017   € 7,95 

Pössl Summit 600 Plus   TopCamperplaatsen   Gelderse 

IJssel   Hochtaunusstraße   Leipzig   in een Land Rover 

met hefdak naar de Lofoten   Carado I 449   Oost-Canada  

  Knaus L!ve TI 650 MEG   Normandië tussen Rouen en 

Caen   Erwin Hymer Group   alles over tapas   Puglia 

  Sun Living vernieuwt   campernieuws uit Düsseldorf  

agenda
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Inclusief Advantage Edition pakket

Onverslaanbaar goed! 

De nieuwe Advantage kampeerauto op Citroën chassis, integraal 
en half integraal modellen met 3 succesvolle indelingen, trendy 
nieuw buitendesign en nieuw modern interieur. Uiteraard voorzien 
van alle comfort in een omvangrijke uitrusting. 

Overtuig jezelf en kom de Advantage bewonderen tijdens de 
Kampeer & Caravan Jaarbeurs in Utrecht of bij onze dealers.  
Meer info vindt u op: www.dethleffs.nl 

De nieuwe Advantage  
Nu als Edition-model 

TOP014_AdvertentiesCS6.indd   2 11-09-17   12:26
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Hoofdredacteur

Redactieadres

Vormgeving

Druk

Oplage

Abonnementen

Abonnementenadministratie

Adverteren

Verantwoordelijkheid

coverfoto: Carthago c-tourer in Falaise, Normandië 

(Panama Producties)

BESTEMMINGEN

hoofdredacteur
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INHOUD TopCamper magazine: merken en mensen
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6 Aveco Alarmcentrale
Aveco haalt zo’n honderd campers per jaar 
uit het buitenland.

9 Agenda
Een lijstje met najaars- en winterbeurzen.

21 Varia
Korte berichten over hoofd- en bijzaken.

22 Oost-Canada
Een campertocht door het oosten van 
Canada betekent veel natuur: bergen, 
mooie kusten, Newfoundland, Niagara 
Falls. Maar ook de Franse charme van 
Quebec en oude vissersdorpen in Nova 
Scotia.

32 Campernieuws
Pössl Summit 600 Plus

40 Campernieuws
Knaus L!ve TI 650 MEG

42 Campernieuws
Carado I 449

56 Sun Living gooit het roer om
Het dochtermerk van Adria gaat meer een 
eigen leven leiden.

60 Tapas
De Spaanse ‘borrelhapjes’ belicht, ook op 
hun functie als sociaal bindmiddel.

74 Weekendje Leipzig
Camper – citytrip – vrijheid; daar gaat het 
eigenlijk om bij dit reisje naar levendig 
Leipzig.

82 TopCamperplaatsen
Deze keer aan de Semois in Wallonië, aan 
de Moezel in Duitsland en aan de Maas in 
Roermond.

87 Op stap met de  
Hymer B 534 DL DuoMobil
Reiservaringen met deze tweepersoons 
integraal.

91 Boeken, sites en apps
Drie nuttige dan wel inspirerende 
overzichtsboeken.

In het hart van 
Normandië
De departementen Calvados en 

Seine-Maritime liggen centraal 

in de Franse regio Normandië. 

Met een integraalcamper van 

Carthago toerden we langs 

steden en stadjes, door de 

fruitboomgaarden en langs de 

klifkust.

Gelderse IJssel
Voor velen biedt de IJssel het mooiste rivierlandschap van Nederland: prachtige bochten 

en mooie (Hanze)steden op de oever.

EN VERDER:

Met een 4x4 camper naar de Lofoten
TopCamperlezers Evert-Jan en Marjolein Burggraaf trekken met hun 

tweejarige dochter Rebecca door Zweden en Noorwegen in een 

camperachtige Land Rover.

 50

 76

 66
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DE PROCEDURE IS AANZIENLIJK VERKORT

Aveco Alarmcentrale helpt 
bij pech en schade

EEN LEGERTJE INZETBARE CHAUFFEURS

AVECO HAALT HONDERD CAMPERS PER JAAR UIT HET BUITENLAND

Inschatten of ter plaatse 

kan worden gerepareerd? 

‘In 99 procent van de gevallen 

voorspellen we het juist; we 

lopen al heel lang mee hoor!’

TOP014_aveco service.indd   6 08-09-17   16:48



oktober

DE KLANT WORDT GOED VERZORGD

TELEFONISCHE HULPVERLENING

Wat zijn de grote boosdoeners?

AVECO SERVICE

TOP014_aveco service.indd   7 13-09-17   15:45



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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Kijk voor meer informatie op www.avecoverzekeringen.nl/schadeservice
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genda

29 september – 1 oktober 2017
Camperbeurs Hardenberg

10-17 uur, entree € 8, 6-11 jaar en 65+ € 5, parkeren gratis

Evenementenhal Hardenberg, Energieweg 2, 7772 TV  Hardenberg

30 september – 8 oktober 2017
Salon Véhicule de Loisirs, Parijs

10-19 uur, entree € 10, 10-14 jaar € 5, parkeren € 10

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

Parijs)

13-17 oktober 2017
Mobicar ‘17, Brussel

paleizen 

10-18 uur, entree € 12, tot 12 jaar gratis (kijk voor kortingsbon op 

mobicar.be)

Brussels Expo (Heizel), Belgiëplein 1, Brussel

10-14 januari 2018
Vakantiebeurs, Utrecht

10-17.30 uur, op zaterdag tot 20 uur; entree € 15,50 aan de kassa,  

€ 12 in online voorverkoop, kinderen t/m 12 jaar gratis; parkeren € 4 

per uur, maximaal € 16 per dag

Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, Utrecht

13-21 januari 2018
CMT Die Urlaubs-Messe, Stuttgart

10-18 uur, entree € 15, 65+ € 12 (nog niet bevestigd)

Landesmesse Stuttgart, bij het vliegveld

18-23 januari 2018
Caravana, Leeuwarden

10-18 uur, op dinsdag tot 17 uur; entree € 15 (online € 13,50),  

t/m 12 jaar gratis; parkeren € 4 per dag

WTC Expo, Heliconweg 52, Leeuwarden

11-15 oktober 2017
Kampeer & Caravan Jaarbeurs, Utrecht

10-17 uur; dagkaart € 10 online vooraf, € 11,50 online tijdens beurs, 

€ 12,50 aan de kassa, middagkaart (vanaf 13 uur) resp. € 7, € 8 en 

€ 9, tot 18 jaar gratis

parkeren € 4 per uur, maximaal € 16; overnachten € 15 (zonder 

stroom) of € 20 (met stroom)

Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, Utrecht

TOP014_09_agenda-hs.indd   9 04-09-17   11:09
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DÜSSELDORF: VEEL NIEUWE 
MODELLEN VOOR 2018
MASSIEVE INVESTERINGEN OM DE GROTE VRAAG BIJ TE HOUDEN

CAMPERNIEUWS

Tekst en foto’s:  

Harry Schuring

Wat cijfers

Foto boven: Adria 

buscampers 2018 

met een Twin T 640 

SLX in Batic Orange 

als blikvanger

TOP014_10_Campernieuws-2 hs.indd   10 07-09-17   09:47
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Niet tevreden met Kastenwagen
Kasten-

wagen

-

Wohnvan

2018 – een greep uit het nieuws

Drie maal een nieuwe 

buscamper op basis 

van de Volkswagen 

Crafter, van links naar 

rechts Knaus Boxdrive, 

Westfalia Sven Hedin, 

VW California XXL 

(studiemodel)

Het nieuws van Fiat was een 4x4 Ducato

De Protec Q18 biedt een grote woonruimte door 

slide outs aan beide zijden

Etrusco is een nieuw Italiaans budgetmerk van de 

Hymer Group, (nog) niet verkrijgbaar in Nederland.

De vernieuwde Adria 

Coral heeft standaard 

een dubbel ‘sky roof’

TOP014_10_Campernieuws-2 hs.indd   11 13-09-17   15:44



www.adria.nl

Adria presenteert de geheel vernieuwde Coral; 
van uiten en van innen innova e  verri t.

-

DENK IN RUIMTE.
NIEUWE CORAL.

TOP014_AdvertentiesCS6.indd   12 11-09-17   12:25
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Lichter bouwen is nodig (in Duitsland)

Alternatieve aandrijving bij Dethleffs
Diesel-Skandal

Knaus L!ve is een 

nieuwe (instap-)serie, 

hier de Traveller 650 dg

In de hal met ‘oldies’: Volkswohnwagen 12 van 

Schollmayer & Mahler (1955), in hoogte inschuifbaar

Flexibele lichtgewicht-zonnepanelen bepalen 

het uiterlijk van Dethleffs’ conceptcar e.home

Net als Carado heeft nu ook EHG-instapmerk  

Sunlight een integraalcamper

Foto links: Zoals het 

hoort bij een primeur, 

zwelmuziek, rook en 

een vallend gordijn 

- de Hymer B-SL

TOP014_10_Campernieuws-2 hs.indd   13 07-09-17   09:48



Van de geografische namen in Duitsland die voor een auto zijn 

gebruikt - denk aan Isar, Wartburg – is de Taunus van Ford ongetwijfeld 

de bekendste. Terwijl de Taunus zelf, een middelgebergte ten noorden 

van Frankfurt, veel minder bekend is bij Nederlanders. Deze beknopte 

verkenning van het bosrijke heuvelgebied kan er misschien toe leiden 

dat de camperaar-op-doorreis hier toch een of twee dagen gaat genieten 

van de rust en de natuur, een wandelgebied bij uitstek. Frankfurt en 

andere steden, de Rijn en de Main liggen ‘om de hoek’.

Tekst: Harry Schuring; foto’s: Taunus Touristik Service, PIA Stadt Frankfurt am Main/Tanja Schäfer, Harry Schuring

7

DE TAUNUS
BOSRIJK MIDDELGEBERGTE ONDER DE ROOK VAN FRANKFURT

TOP014_14_Taunus hs.indd   14 04-09-17   11:17
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Hochtaunusstraße als leidraad
-

-

‘Die Höhe’

Romeinen in Bad Homburg

e

Grote foto: de 

antennetorens 

boven op de Große 

Feldberg en in de 

achtergrond de 

skyline van Frankfurt; 

links: de Urselerbach 

bij Oberursel

TOP014_14_Taunus hs.indd   15 04-09-17   11:17
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Limes op de Feldberg

limes -

- Oberursel

Met de klok mee: 

Untertorturm in 

Bad Camberg;

Brunhildisfelsen 

op de Feldberg; 

Handkäs mit Musik, 

typisch Hessisch; in 

Neuweilnau met het 

Nassauslot; langs de 

Hochtaurenstraße 

bij Bad Camberg; 

en in het midden: 

restaurant La 

Vecchia Bianca aan 

de Ludwigstraße 

in Bad Homburg

TOP014_14_Taunus hs.indd   16 13-09-17   14:52



Boven: Taunus 

Mobil Camp in 

Weilrod-Altweilnau; 

onder: Wohnmobil 

Stellplatz Jahnstraße, 

Bad Camberg

oktober

Overnachtingsplaatsen
-

Taunus Mobil Camp

Stellplatz

Taunus Camp
-

-

Oberursel
-

-

-

Wohnmobil Stellplatz Jahnstraße
-

Großer Feldberg

TOP014_14_Taunus hs.indd   17 13-09-17   14:52



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

TOP014_AdvertentiesCS6.indd   18 11-09-17   12:25
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Een dagje Frankfurt
-

-

-

-

-

-

Fernmeldeturm

Handkäs mit Musik

Handkäse

Ebbelwoi.

Handkäs mit Musik

Het idyllische Weiltal

Staatlich anerkannte Luftkurort

Boven: Mainkai in  

Frankfurt am Main;  

onder: aan wandel- en 

fietsroutes geen gebrek

Finish in Bad Camberg

TOP014_14_Taunus hs.indd   19 13-09-17   14:52



Veilig onderweg. 
Vanaf nu geniet u in de Flair van 
standaard extra bescherming door 
airbags, ESP en gordelspanners.

Een revolutionaire ontwikkeling in de veiligheidsstandaard van de Premium Liner. 
De nieuwe norm: Na jarenlange ontwikkeling, uitgebreide testreeksen en talrijke crashtests 
presenteren wij u de veiligste Flair aller tijden. Gebouwd op een volledig nieuw chassis 
en standaard uitgevoerd met airbags voor bestuurder en passagier, ESP en gordelspanners.
Vanaf heden verkrijgbaar www.niesmann-bischoff .com, www.vanvenrooymotorhomes.nl

TOP014_AdvertentiesCS6.indd   20 11-09-17   12:25



Relaxen of een  
actieve vakantie?
Onderzoeksbureau GfK onderzocht afgelopen jaar onder 

22.000 respondenten in 17 landen de vakantievoorkeuren. Van 

de 1001 Nederlandse respondenten kiest 55 procent voor een 

relaxvakantie en 36 procent voor een actieve vakantie (mannen 

38, vrouwen 33 procent). Tien procent heeft geen duidelijke 

voorkeur.

‘De autonome camper zal 
ons leven veranderen’
De opwinding rond zelfrijdende auto’s verleidde onlangs Bard 

van de Weijer, techniekredacteur van de Volkskrant, tot een 

bespiegeling over de autonome camper: ‘Dat zal pas echt een 

schok teweegbrengen … al die pensionado’s die straks al 

scrabbelend over de Europese wegen zullen trekken.’ Met de 

goedkoper wordende accu en duurder wordende stadshuizen 

ziet Van de Weijer grote mogelijkheden voor campernomaden: 

‘Het mooie: als je op bezoek wilt bij een vriend aan de andere 

kant van het land, kun je al kijkend naar seizoen 16 van 

Homeland de tocht geheel autonoom aanvaarden. Onderweg 

kun je douchen, eten koken, je verkleden, met je moeder bellen, 

eigenlijk alles wat je thuis ook doet, maar nu stuurt je woning je 

automatisch naar de andere kant van het land. Na een avondje 

gezellig verpozen, rijdt de camper ‘s nachts weer terug naar de 

laadplek die thuis heet, terwijl de eigenaar slaapt, zodat deze de 

volgende dag fris naar zijn werk kan.’

Een harde beschermingslaag 
voor de camper
Elke camperaar kent het – na een zomerse rit verandert de 

mooi gepoetste camper aan de voorzijde simpelweg weer in 

een insectenmortuarium. Ook zwarte strepen zitten menig 

camperaar flink dwars. Een andere ergernis: verkleuring van 

de polyester kap of andere polyester delen. Onder invloed van 

ultraviolet (licht) verliest polyester uiteindelijk zijn kleur en 

zijn glans; minuscuul kleine gaatjes in het polyester vervuilen. 

Het is dus zaak om vuil uit de poriën te houden en te zorgen 

dat uv-straling geen invloed meer heeft op het polyester en de 

lak. Daarvoor bestaat Gen-3 Glasscoat, ontwikkeld voor de 

ruimtevaart. Deze formule vormt een keiharde laag op de lak die 

gegarandeerd 5 jaar bescherming biedt tegen zure regen, zout, 

uv-straling en luchtvervuiling. Voorwaarde is dat een vakman 

deze laag op een schone camper aanbrengt. Bij een nieuwe 

camper kan dat direct na een keer wassen. Een wat oudere 

camper zult u eerst moeten (laten) polijsten. Het resultaat is 

grandioos, zo hebben wij ervaren. Zwarte strepen verdwijnen 

simpel met een borstel met water, alle insecten wrijven we met 

een natte doek moeiteloos van de motorkap af. Een complete 

behandeling van een camper tot zeven meter lengte kost € 898, 

inclusief nazorgset, elke meter meer € 100 extra. Inlichtingen: 

info@paintsealsolutions.com

TOPCAMPER VARIA

oktober

Informatie over milieuzones

Het zal de meeste camperaars (en automobilisten) niet zijn 

ontgaan: het aantal milieuzones in Europese landen neemt 

de laatste jaren toe.  Daarbij gaat het praktisch altijd om het 

centrum van grotere steden, gebieden waar veel camperreizigers 

niet (vaak) komen met hun voertuig. Soms gaat het om oudere 

auto’s in het algemeen, soms gaat het om auto’s met een 

dieselmotor van voor 2001 bijvoorbeeld (Utrecht, Rotterdam). 

De Duitse milieustickers zijn zo langzamerhamd wel bekend. 

Recentelijk zijn er echter ook milieustickers ingevoerd voor 

Franse steden: Parijs (centrum), Lyon, Grenoble en Lille; en voor 

een dozijn andere Franse steden bestaan vergevorderde plannen. 

De voorwaarden verschillen nogal. De site van de ANWB geeft 

veel informatie over de zones, de stickers en de vignetten.

foto: Mosellandtouristik

TOP014_21_Varia_hs.indd   21 13-09-17   15:44



OOST-CANADA
VERRASSEND AVONTUURLIJK MET EEN FRANS BOUQUET

L’Est du Canada est étonnamment aventureux: beren en 

elanden op de weg of in het water, feeërieke meertjes 

tussen groene heuvels, machtige watervallen, zoals de 

Niagara Falls, donderend geweld. Sfeervolle steden als 

Quebec betoveren reizigers met hun Franse charme en in 

de kleurrijke en in de historische kustdorpjes van Nova 

Scotia lijkt de tijd stil te staan. Dwalen over Newfoundland 

waar walvissen en ijsschotsen deinen op de golven van de 

Atlantische oceaan. Oost-Canada is als een meeslepende 

droom voor de camperreiziger.

REISVERHAAL      

Tekst: Reinout Burgers

7
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Donderend water

Links: de Cabot 

Trail in Nova Scotia; 

boven: Toronto met 

de CN Tower; lekker 

toeren in Ontario; aan 

huurcampers zowel 

als vuurtorens geen 

gebrek; rivieroversteek 

in New Brunswick

TOP014_22_Canada_NW_hs.indd   23 04-09-17   11:21
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The First Nations

Boven: Algonquin Park 

in de herfst; Ontario: 

rollende heuvels en 

boerderijen; midden: 

vanaf een boot zijn 

de Niagara Falls 

het spectaculairst; 

Algonquin Park; onder: 

Amerikaanse zeearend

bear aware

Ottawa en Montreal

TOP014_22_Canada_NW_hs.indd   24 04-09-17   11:21
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Parijs in Canada

Kanata

Appalachian Mountains

Boven: Château 

Frontenac in Quebec; 

First Nations Festival 

op Manitou Island; 

midden en onder: 

Beluga walvissen

TOP014_22_Canada_NW_hs.indd   25 13-09-17   13:55



De R17 brengt je verder naar Saint Quentin 

om uiteindelijk via de R180 en R385 in Mount 

Carleton Provincial Park te komen. Het park 

ligt midden in de Appalachian Mountains. 

De Appalachen horen tot de oudste gebergten ter 

wereld. Het park heeft fascinerende rotsformaties 

als bewijs van deze eeuwigheid. 

De R385 is een smalle, geasfalteerde bergweg; 

elke kilometer versterkt het gevoel naar the middle 

of nowhere te rijden, maar uiteindelijk bereik je 

Plaster Rock. Bij Perth–Andover volg je de fraaie 

River Valley Scenic Route (R105/R103) langs de 

Saint Johnrivier. De streek is beroemd om zijn 

fiddlehead (eetbare krulvaren, zeer gezond), 

zalm en de boeiende immigrantengeschiedenis. 

Prince William, 20 km voor Fredericton, biedt een 

interessant openluchtmuseum.

De Bay of Fundy bij Saint John is volgens Lilian 

ook een echt hoogtepunt. ‘De baai kent een 

zogenaamde vloedbranding ofwel (tidal) bore: 

een getijdeverschil van 16 m. Bij vloed komt er 

zoveel water aan, dat er een vloedgolf ontstaat. 

De rivieren die in de baai uitkomen worden 

dan gevuld met de vloedgolf, uiteraard tegen 

de stroomrichting van de rivier in. Dat levert de 

spectaculaire reverse falls op: de waterstromen 

botsen kolkend en bruisend op elkaar.’

De Bay of Fundy is ook een uitstekende plek om 

walvissen te bekijken. Bij Saint Martins (R111) ligt 

de Fundy Trail Parkway en kom je met de camper 

op de mooiste plekjes, maar je moet wel weer 

terug rijden naar St.Martin. R111 en R114 snijden 

Be ‘bear aware’
Maak altijd lawaai, praat in gezelschap en loop 

niet alleen. Voor zwijgzame mensen bestaan 

er berenbelletjes om beren te waarschuwen. 

Bij een eventuele ontmoeting: blijf rustig, raak 

niet in paniek en schreeuw niet. Probeer bij 

een ontmoeting nooit tussen moeder en haar 

welpjes te staan. Neem daarnaast nooit eten 

mee op een wandeling en sluit de camper goed 

af. Stop je afval altijd in de speciale anti-beren-

vuilnisbakken. 

7

dwars door het Fundy National Park en gaan via 

Alma naar de Hopewell Rocks. ‘Dit is ook zo’n 

geweldig natuurfenomeen dat je nergens anders 

ziet. Door het grote getijdeverschil worden bij 

eb grillige pilaren zichtbaar. Ze hebben de meest 

waanzinnige vormen. Hier kun je als het ware 

over de zeebodem en tussen de pilaren lopen. 

Een parkwachter waarschuwt als de vloed weer 

komt.’ Hopewell Cape is een goede plek om te 

overnachten.

Newfoundland

Dan gaat de reis verder naar Prince Edward Island 

en het charmante Charlottetown. Op dit idyllische 

eiland met gekleurde, houten huisjes en rode 

noordstranden spelen de (kinder)boeken over 

Anne of Green Gables. Het eiland is bereikbaar 

via de imposante Confederation Bridge, bijna 

13 km lang. In Wood Islands verlaat je het weer 

met de veerboot naar schiereiland en provincie 

Nova Scotia. De R104 leidt van New Glasgow naar 

het havenstadje Sydney. In North Sydney wacht 

de nachtboot naar Newfoundland. Na zeven uur 

varen arriveer je in alle vroegte in Channel-Port 

aux Basques’. Newfoundland is een formidabel 

hoogtepunt op deze reis. Het eiland is het eerste 

gebied in Noord-Amerika dat door Europeanen 

is gekoloniseerd. Eerst door de Vikingen en later 

door Fransen en Engelsen. Met een subarctisch 

klimaat is het eiland toch opvallend groen in de 

zomer. Lilian is betoverd door het eiland: ‘Op 

Newfounland leven meer elanden dan mensen. 

Boven: Percé Rock; 

midden: aan de 

Hopewell Rocks 

kun je het grote 

getijdenverschil 

gemakkelijk zien; 

elanden; onder: 

papegaaiduikers 
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Het ademt niet alleen stilte, de tijd heeft hier ook 

eventjes stilgestaan. Newfoundland is een paradijs 

voor de echte rustzoekers en liefhebbers van grillig 

en desolaat landschap met weinig wegen.’

Gros Morne National Park, via de R1 en R439 te 

bereiken, is een goed voorbeeld van een afgelegen 

en ruig gebied. Oude, geërodeerde bergen die 

loodrecht in de oceaan vallen, diep uitgesleten 

fjorden, watervallen, grotten, bijzondere 

rotsformaties – dit uitzonderlijke landschap staat 

op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

De oostkust van Newfoundland wordt in juni 

en juli Iceberg Alley genoemd. Twillingate is de 

‘ijsberghoofdstad’ van de wereld. ‘De ijsbergen 

drijven als logge kolossen vanuit Groenland langs 

de kust. Dat is enorm imposant, uniek om te zien’, 

herinnert Lilian zich.

Vanuit Twillingate gaat de reis verder over de R1 

richting Terre Nova Park. De R230/R235 brengt 

je naar Bonavista Peninsula om tenslotte in het 

historische dorpje Trinity aan te komen. Tussen 

de 17e- en 18e-eeuwse gebouwen stap je bijna 

letterlijk terug in de tijd. Het kustlandschap lijkt op 

Drie keer 

Newfoundland: Gros 

Morne National 

Park, bij Twillingate, 

‘Iceberg Alley’; 

midden: boerderij op 

Prince Edward Island; 

onder: grijze wolf

oktober

Ierland en bij veel inwoners stroomt dan ook Iers 

bloed door de aderen. 

Na Trinity rij je richting Saint John’s, de 

belangrijkste stad van Newfoundland. ‘Dit is 

een leuk havenstadje in Noorse sferen, allemaal 

gekleurde huisjes. Het is ook de oudste neder-

zetting in Noord-Amerika; in 1665 werd het bezet 

door Michiel de Ruyter. In de omgeving kun je 

naast walvissen ook papegaaiduikers observeren.’

Historisch Nova Scotia
In Argentia vertrekt de nachtboot voor een 

17-uur-durende tocht terug naar Nova Scotia. 

De ferry vaart drie keer per week van half juni 

tot half september. In de late ochtend arriveert 

de boot in Sydney. Een korte excursie naar 

Fortress Louisbourg, 60 km ten zuidwesten van de 

havenstad, is de moeite waard. Het Franse zeefort 

uit de vroege 18e eeuw is prachtig gerenoveerd en 

in het hoogseizoen verbeelden acteurs scènes uit 

de geschiedenis. 

Ten noordwesten van Sydney ligt schiereiland 

Cape Breton. Over de Cabot Trail, een van de 

Campers en wegen
Canada is een camperland bij uitstek. Campers 

worden er in allerlei uitvoeringen en maten 

verhuurd. Voor deze reis is een normale 2x4 

camper voldoende; de route loopt namelijk alleen 

over goed geasfalteerde wegen. In Canada zijn 

er weinig echte snelwegen. De meeste wegen 

zijn tweebaans. Gemiddeld kun je 70 km per uur 

rijden. Nagenoeg elk dorp of natuurpark heeft 

campgrounds met goede voorzieningen. De beste 

tijd om Oost-Canada te bezoeken, is in juni en juli 

(Newfoundland). In het hoogseizoen, juli-augustus, 

is reserveren van kampeerplekken in populaire 

parken verstandig.

‘ De ijsbergen drijven als  

logge kolossen langs de kust … 

uniek om te zien’
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Nieuw 360° zicht 

//  Panorama ramen rondom.
//  Nieuw ontwikkelde buitenspiegels 

met dode hoek functie.
//  HYMER LED schijnwerpers.

Nieuw energieconcept
//  75% minder energieverbruik.
//  Intelligent energie management 

systeem.
//  Moderne LED techniek.

Nieuw opbouwconcept
//  Optimale sterkte en bescherming  

dankzij PUAL 2.0 opbouw.   
//  GFK vloer beschermt tegen steenslag  

en weersinvloeden.
//  Dak beschermd tegen hagelschade  

door multilayer technologie.

Lichtbouw technologie
//  Binnen- en buitenbeplating van aluminium 

biedt de hoogste stabiliteit en vorm  
vastheid bij temperatuurswisselingen.

//  Speciale aluminium hoekverbindingen 
meubels.

// Ca. 450 kg reserve belading mogelijk!

Voor meer details en informatie over de HYMER Exsis-i gaat u naar www.hymer.nl 
De Kampeer en Caravan Jaarbeurs is van 11 tot en met 15 oktober 2017.

De nieuwe HYMER Exsis-i:

Zo mooi kan lichtgewicht zijn.
Met de nieuwe HYMER Exsis-i verzekert u zich van een betrouwbare en comfortabele reisgenoot:  
dankzij het hoge laadvermogen, zijn wendbaarheid, het eigentijdse interieur en de nieuwste  
technische mogelijkheden is dit de norm voor de toekomst.
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Boven: Peggy’s Cove 

tussen Halifax en 

Lunenburg; Lunenburg 

is Werelderfgoed; 

onder: de zalm komt 

in bijna alle Canadese 

rivieren voor

Met dank aan Canadaspecialist Lilian Hendriks van 

www.greatlakes-travel.nl

Reisschema 

Hamilton Niagara 
Falls

Manitoulin 
Island

La Mauricie National Park

Tadoussac
Mount 

Charlottetown Sydney

Saint John

Channel-Port aux 
Basques

Twillingate

Trinity

Saint 
John’s

Toronto

Ottawa

Montreal

Quebec

Matane
Percé

Halifax
Nova Scotia
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Het leven is te kort, om saaie vakanties te hebben. Met de nieuwe KNAUS L!VE TI, L!VE WAVE en 

L!VE TRAVELLER beleeft iedereen veel plezier. Bezoek ons op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs in 

www.knaus.com/live

DE NIEUWE L!VE MODELLEN – ALTIJD EEN ECHTE KNAUS

L!VE is Life
De opstapper naar uw vrijheid

Dakairco 
Dometic Freshjet 

  € 750,-*
  i.p.v. € 2.135,-

  Kampeer & Caravan 
Jaarbeurs actie

11 t/m 15 oktober `17

* b
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EEN SUPER SCHERPE AANBIEDING VOL MET HETE HIGHLIGHTS:

  130 PK AdBlue

  Automatische airco

  Compleet Oyster 
antennesysteem

  21,5” LED-TV

  TV-houder met zwenkarm

  Dubbel DIN Navigatie met 
DAB+ en touchscreen

  Luifel

  Lichtmetalen velgen

  Active Line Bekleding

  Tom Tailor Home Edition

  Voortentlamp

  Tempomat Cruise Control

  Ambiente sfeerverlichting

  CP Plus bediening

  Panorama dakraam

  Lederen stuurwiel en 
versnellingspook

  Hordeur

  Sensoren voor 
bandendruk

  Verwarmde en geisoleerde 
afvalwatertank

  Bumper in wagen kleur 
gespoten

  Buitenspiegel electr.verstel- 
en verwarmbaar

  Garagedeur, links

  2 x USB-aansluiting

  Doucheruimte de Luxe

  Groot dakluik

  Easy-Travel-Box

  Electr. ramen 

* incl. 21% BTW en BPM, incl. fabrieks afhaal pakket, kenteken & leges, 
kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage. 

HEEFT MEER DAN ALLEEN 
PEPER IN Z’N REET 
CaraCompact

Beleef WEINSBERG op www.weinsberg.com

HAL 12
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Pössl Summit 600 Plus
EEN DEBUTANT MET ALLURE

Exterieur en reizenTekst en foto’s: 

 CamperCaKe
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CAMPERNIEUWS

Interieur 

Slapen en badderen

Resumé

<
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‘DE IDENTITEIT VAN ELK MERK 
MOET BEHOUDEN BLIJVEN’
RON VERMEULE, DIRECTEUR ERWIN HYMER GROUP NEDERLAND

INTERVIEW

Gaan campers meer op elkaar lijken?

Tekst: Harry Schuring

Foto’s: Hymer,  

Harry Schuring
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kunnen de hoge ontwikkelkosten zo beter worden 

uitgesmeerd, wat een groot concurrentievoordeel 

oplevert.’ Gaan merken dan niet veel op elkaar 

lijken? ‘Dat mag en gaat dus niet gebeuren.’

De ontwikkeling van het campermerk Hymer 
in de voorbije vijftig, zestig jaar is fantastisch. 
Waarom is Hymer zo succesvol, in vergelijking 
met andere merken?
‘Omdat ze altijd innoverend en vooruitstrevend 

zijn geweest. Hymer maakte de eerste integraal, 

Hymer was de eerste met een Al-Ko chassis - ze 

waren altijd de eerste. In het kort kun je zeggen dat 

de andere merken volgers zijn.’ Was de persoon 

Erwin Hymer daarin van belang? ‘Absoluut.’

EHG is zich zeer bewust van de marktleidersrol. 
Is de uitbreiding van Trigano met Adria/Sun Living 
aanleiding voor een strategie-aanpassing?
‘Nee hoor. De omzet alleen is niet het doel, we 

willen de meest innovatieve voertuigbouwers 

zijn. De groep heeft een gezond en verantwoord 

winstoogmerk, aldus de directie in Duitsland, en 

richt zich daarbij ook op markten als Engeland 

en buiten Europa. De Erwin Hymer Group is een 

groot familiebedrijf, dat was mede een reden voor 

mijn overstap. Op bijeenkomsten en beurzen 

zijn de kinderen van Hymer altijd aanwezig, die 

zijn betrokken en heel benaderbaar; iets waar 

Erwin Hymer zelf ook om bekend stond. De 

familie investeert in het bedrijf en wil continuïteit 

voor onze mensen. Die filosofie spreekt de 

medewerkers en de dealers ook zo aan.’

Zijn klanten zich bewust van een verband tussen 
de verschillende merken van de groep?
‘Nee, en dat hoeft ook niet. Natuurlijk mogen de 

klanten weten dat synergie hen uiteindelijk betere 

en mooiere producten oplevert. Onze dealers 

gaat het voordeel opleveren als ze met meerdere 

merken van de groep werken. We streven 

bijvoorbeeld naar één systeem voor bestellingen, 

voorraadbeheer en garantie-afhandeling. Dat 

kan de dealer veel tijd schelen, tijd die hij beter 

aan zijn klanten kan besteden. Winst achter de 

schermen dus.’

De diesel zit wat in het verdomhoekje. Vanwege 
de fijnstofuitstoot (stikstofdioxide) worden in 
steeds meer steden dieselmotoren geweerd of 
wordt dat overwogen.
‘Zulke veranderingen gaan altijd gepaard met 

ruime overgangsmaatregelen. In vergelijking met 

de personenautobranche zijn er in onze markt nog 

nauwelijks alternatieven voorhanden. Overigens 

heeft Hymer wel al in 2011 een hybride B-klasse 

camper gepresenteerd; maar dat bleef bij een 

prototype. Bij de dieselverboden gaat het voorlopig 

alleen om steden – en dat is wel op te lossen – dus 

ik denk dat het niet zo’n vaart loopt.’

Kun je iets vertellen over de autonome camper 
waarmee de Hymer Group in Canada proeven 
doet, een Mercedes buscamper van Roadtrek?
‘Op een congres heb ik de Canadese 

collega’s gesproken. Daar wordt al een poosje 

geëxperimenteerd met een zelfrijdende 

camperbus. De mogelijkheden zijn eindeloos, 

maar er zijn nog erg veel dingen die om een 

oplossing vragen. Als deze ontwikkeling doorzet 

is er aan alle kanten winst. Een zelfrijdende auto 

veroorzaakt minder schade bijvoorbeeld.’

Linker bladzijde: niet ver 

van de Hymerfabriek 

in Bad Waldsee 

(Baden-Württemberg) 

ligt het Erwin Hymer 

Museum; tachtig 

campers, caravans 

en auto’s bieden een 

overzicht van ontwerp, 

ontwikkeling en gebruik 

van kampeervoertuigen 

sinds de jaren dertig 

Sinds enkele jaren is Ron Vermeule directeur van 

de Erwin Hymer Group Nederland. Daaraan ging 

vele jaren ervaring in de kampeerbranche vooraf. In 

het begin van deze eeuw werkte Vermeule bij Cam-

poWorld, een grote kampeer- en caravanzaak met 

zeven vestigingen, onder meer in Heinenoord en 

Sassenheim. In 2009 stapte hij over naar KnausTabbert 

GmbH. De Duitse caravan- en camperfabriek maakte 

op dat moment, dankzij een Nederlandse investeerder, 

een doorstart na een faillissement. Knaus had iemand 

nodig die zich als area manager bekommerde om 

de verkoop van de merken Knaus, Tabbert, Wilk en 

Weinsberg in de Benelux. Met zijn bij dealers opge-

dane ervaring kon Vermeule goede input geven over 

de Nederlandse markt aan de vooral op Duitsland 

gerichte fabriek. In 2014 maakte Vermeule de over-

stap naar het eveneens Duitse Hymerconcern om de 

vertegenwoordigingen in Nederland te reorganiseren. 

De voorheen zelfstandig opererende merken Hymer, 

Dethleffs, Bürstner en LMC werden onder één vlag 

gebracht, die van de Erwin Hymer Group Nederland. 

De merken Laika en Niesmann+Bischoff opereren 

zelfstandig en vallen niet onder EHG Nederland.

Vermeule maakte ook vierenhalf jaar deel uit van 

het bestuur van de KCI, de branchevereniging van de 

Nederlandse kampeer- en caravanindustrie.
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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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Etrusco is het nieuwe Italiaanse budgetmerk 
van de Erwin Hymer Group, in een design dat 
in Zuid-Europese landen beter aan zou slaan 
dan de wat koelere stijl van Carado en Sunlight. 
Niettemin worden de Etrusco-modellen ook in 
België en vanaf 2018 in Duitsland verkocht. Is 
het aannemelijk dat Etrusco ook in Nederland 
verkocht zal worden?

Wordt 2017 net zo goed (of misschien zelfs beter) 
dan het topjaar 2016?

premium-/
luxesegment

NiBi
Hymer 

Laika 
jong - creatief 

avant-garde
('impulskopers')

middenklasse-/ 
volumesegment LMC Bürstner Dethleffs

instapsegment Carado Etrusco Sunlight

© TopCamper magazine
2017

traditioneel 
conservatief

comfort-wensend 
individualistisch

hedonistisch 
ervaringsgericht

    Positionering merken Erwin Hymer Group

Zo verhouden de negen merken van de Hymer Group zich onderling. 

Links staan de verschillende prijssegmenten, onderaan de verschillende 

klantgroepen. Ron Vermeule: ‘NiBi zou je er eigenlijk ook boven kunnen 

zetten, als premiummerk. Dan bestrijkt Hymer het luxesegment. Laika zal iets 

meer gaan voorkomen in het middensegment. Het hokje rechtsboven is een 

nichemarkt. Het zijn de kopers die buiten de gebruikelijke categorieën vallen.’

60 jaar Hymer

De Caravano, Hymers eerste  (1961), 

op basis van een Borgward B 611; omdat 

Borgward in datzelfde jaar failliet ging, zijn er 

maar enkele van deze ‘buscampers’ gebouwd.

In 1976 werd de Hymermobil 521 gelanceerd, een 

integraal gebouwd op de Britse Bedford; de camper 

kon compact zijn omdat het bed boven de voorstoelen 

werd gemonteerd – het eerste hefbed. Voor het 

eerst werd een campermodel veel verkocht.

Luxer en groter is 

de  die in 

1979 verscheen, 

gebouwd op 

een nieuw type 

Mercedes. Het 

ronde GfK-dak 

en het afgeronde 

front zorgden voor 

een voorname 

verschijning.

1961

1976

1979
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Alle wegen 
leiden naar  

 Utrecht

11 T/M 15
OKT 2017

Koop nu je 
kaartje met 
korting.

#kcj2017

- KampeerenCaravanJaarbeurs.nl -

TOP014_AdvertentiesCS6.indd   38 11-09-17   12:26



Zorgt de grote vraag naar campers voor langere 
levertijden?

Hebben we nog iets overgeslagen?

In de jaren 90 werd het dak van de B-serie aan de voorkant 

verlaagd; zo ontstond de karakteristieke knik in de daklijn. Alle B’s 

werden op een Ducato-chassis gebouwd en kregen Pual-wanden.

Met de door Hymer ontworpen Pual-constructie (dak 

uit een samenstelling van polyurethaan en aluminium) 

werd in 1981 de nieuwe  gebouwd, op een 

Mercedes-chassis. De B-serie zou de bestseller worden.

De slankere integraal Exsis-i was in 2013 de voorbode van een lichtere bouwwijze. 

Er is Hymer, en natuurlijk ook de andere campermerken, veel aan gelegen 

om comfortabele campers te bouwen die de 3,5 ton niet overschrijden.

B-DL staat voor DynamicLine; Hymer introduceerde 

deze ingrijpend vernieuwde B-serie in 2016. Met 

een andere constructiewijze en nieuw ontwikkelde 

materialen is een forse gewichtsbesparing bereikt.

1995
1981

2016

2013
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Knaus L!ve ti 650 MEG
VERRASSENDE ‘INSTAPPER’

ExterieurTekst en foto’s:  

CamperCaKe
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CAMPERNIEUWS

Wonen en slapen 

Toilet en douche

Koken

<
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Carado I 449
DEBUUT VAN EEN TOFFE INTEGRAAL

Exterieur

Wonen en koken 

Tekst en foto’s: 

 CamperCaKe
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CAMPERNIEUWS

Slapen

Douche en toilet

Resumé

<
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VAN DE SPOOR NAAR 
DE HAK VAN DE LAARS

PUGLIA: MEER DAN EEN STRANDPARADIJS

Tekst: Geert van Leeuwen

Foto’s: 123RF,  

Geert van Leeuwen
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(trulli) 

Een stukje geschiedenis

Magna Graecia

De Gargano

REISVERHAAL

Links: Gallipoli; boven: 

Ostuni; onder: Lecce
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10 Jaar
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Puntmutsdaken en een witte stad

trulli

trulli-

trulli 

città bianca

centro storico

centro storico

Koningin der kathedralen

Links: Vieste op het schiereiland Gargano;  

boven: de bijzondere kathedraal van Trani;  

midden: trulli in Alberobello

Ver weg? Het is maar hoe je het bekijkt

autostrada
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Zo trots als een superheld dragen al onze voertuigen een logo. 
Een garantie voor bescherming en zekerheid. Wij noemen dit LLT, 
Long Life Technologie. Deze techniek biedt u Duitse zekerheid en 
een unieke 12 jaar waterdichtheidsgarantie op uw camper *.  
Zo kunt u tijdens al uw vakanties vertrouwen op LMC- kwaliteit.  

Wij zijn LLT
... graag stellen wij ons voor

www.lmc-caravan.de/nl

LMC verleent dankzij de Long Life Technologie (LLT) op alle caravans en campers, een opbouw-waterdichtheidsgarantie van 12 jaar. Bij campers 
geldt dit tot maximaal 120.000 km. Onder voorwaarde van een jaarlijkse controle tegen onkostenvergoeding door een officiële LMC-dealer.

*

LMC App kostenloos downloaden
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Florence van het zuiden

centro storico

centro storico 

2

Boven: straatje in 

Gallipoli; Peschici; 

midden: de avond 

valt in Vieste; 

roosvenster in Ostuni

Campings en camperplaatsen
Bij Peschici:

Bij Vieste:

Bij Bisceglie:

Bij Alberobello:

Twee tips voor de Salento:

NB: de met een * gemarkeerde camper-

plaatsen (en meer) zijn terug te vinden op 

www.campercontact.nl

TOP014_44_Puglia hs.indd   49 04-09-17   11:30



TOP014_50_IJssel hs.indd   50 04-09-17   11:31



‘We hadden nogal moeite, om in 1915 een rustig 

stukje Nederland te vinden, waar we ongehinderd 

konden wandelen en tekenen. Op menige plaats 

vreesden we belemmerd te worden door de mobi-

lisatie en wat daar al zo mee samenhangt. Ten slot-

te zijn we terecht gekomen aan den Gelderschen 

IJsel en dat heeft ons niet berouwd, want we von-

den daar mooie oude steden, vriendelijke dorpen, 

trotsche kasteelen, fraaie buitens en bovenal een 

rijke natuur van woud en heuvelen, weilanden, 

boomgaarden en akkers en stille binnenwateren 

langs den breeden stroom.’

HANZESTEDEN  
LANGS DE IJSSEL

hard to 

get

Geldersche IJssel, 

Pannerdensch Kanaal Neder-Rijn

Gelderse IJssel

REISVERHAAL

NATUUR EN CULTUUR IN NEDERLANDS MOOISTE RIVIERLANDSCHAP

Tekst: Bartho Hendriksen 

Foto’s: Mary Kuiper, Bartho 

Hendriksen, Pedro Sluiter 

(De Fundatie)

Linker bladzijde: 

gebogen straat 

in Zutphense 

binnenstad; onder: 

de IJssel bij Olburgen, 

tegenover Dieren
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Boven: zicht vanaf 

de IJsselkade in 

Doesburg; midden: 

Doesburg; onder: 

voldoende plekken 

voor campers langs 

de IJssel; Bronkhorst

Zutphen, parel van de IJssel

Levendig Deventer
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IJsselvallei

Boven: Deventer, 

rivierfront en details 

van het stadhuis; 

midden: koeien in 

de uiterwaarden 

bij Welsum op de 

linkeroever; Hattem; 

onder: de Peperbus 

domineert Zwolle

Hanzestad Hattem
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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 2018 PILOTE EN 
LE VOYAGEUR MODELLEN 

TE BEZICHTIGEN IN DE SHOWROOM

PREMIUM CLASS
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Zwolle
Over de Oude IJsselbrug rijden we Zwolle in, 

IJsseldelta 

Boven: Museum 

De Fundatie, Zwolle; 

Kampen; midden: Zalk

Campers

www.hanzesteden.info/nl/camperplaatsen

TOP014_50_IJssel hs.indd   55 04-09-17   11:32



7

SUN LIVING  
GOOIT HET ROER OM

Nieuw uiterlijk

Frisse wind

Tekst: Jos Mark

Foto’s: Jos Mark, Sun Living

Boven: de 

alkoofcampers heten 

nu A-serie;  

rechter bladzijde: de 

nieuwe halfintegralen 

(S-serie) en de 

buscampers (V-serie); 

onder: de schuifdeur 

in de alkoof- en 

halfintegraalmodellen 

maakt de.leefruimte 

groter als de badkamer 

niet wordt gebruikt
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CAMPERNIEUWS

Eenvoud als doel

Ruimte gewonnen
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MALIBU T/I
KWALITEIT OPNIEUW  
GEDEFINIEERD

Carrosseriebouwtechnologie
Opbouwtechniek uit de luxeklasse:  
uiterst stabiele carrosserieverbinding 
met speciale vertandings- en  
lijmtechniek. Met lichtgewichtbouw 
technologie in de rijbewijsvriendelijke 
klasse tot 3,5 ton

Grootste bergruimtesysteem in zijn 
klasse
grote buitenkleppen en enorme  
bergruimte in dubbele bodem over de 
volledige breedte van het voertuig, 
woon- en slaapgedeelte met rondom 
doorlopende bovenkasten, veel  
bergruimte voor bagage

Optimaal wooncomfort 
vlakke vloer woongedeelte, royale 
L-zitgroep met zijbank, combibadkamer 
met afscheidbare ronde douche of ruime 
badkamer, grote bedden

Meubelbouw van topklasse 
duurzaam en solide dankzij dubbele 
verbindingstechniek in timmermans- 
kwaliteit

Hoowaardige boordtechniek
aparte accubak, waterafvoersysteem, 
verwarmde technische componenten

www.malibu-carthago.com

11 T/M 15 OKTOBER 2017 

Bezoek ons!

Altijd een stap verder…

www.kabe.nl

Welkom bij de KABE dealer in uw regio:
Coevorden Eurotrek Campers • eurotrek.com

Herpen Camper en Caravancenter Cor van den Oever • caravancenter.nl

K A B E  M A D E  I N

S W E D E N

Made in Sweden –
voor Scandinavische condities 
KABE biedt campers met vele indelingen en optionele mogelijkheden. Welk model u ook kiest, u krijgt alle KABE basiskwaliteiten 
en KABE-voordelen. KABE campers zijn ontworpen en gebouwd voor het Scandinavische klimaat. Dit betekent dat wij nooit 
bezuinigen op het gebied van isolatie, ventilatie en verwarming. Alle campers van KABE verzekeren u van comfort gedurende het 
hele jaar, onder andere met onze standaard unieke vloeistof vloerverwarmingssysteem.

Alle modellen worden gebouwd in onze moderne fabriek in Tenhult, vlakbij Jönköping. Ook de opbouw en het meubilair worden 
in onze eigen fabriek geproduceerd. Hier komen de vaardigheden en ervaring van bijna 60 jaar productie van caravans en cam-
pers samen. Bezoek een van onze dealers om de indelingen te vergelijken en het KABE gevoel te ervaren.
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Halfintegraal of crossover Twee nieuwe buscampers

Geslaagde transformatie?

<

Over Sun Living

Boven: hefbed in 

de halfintegraal; 

interieur van een 

alkoofcamper; midden: 

interieur S-serie met 

eenpersoonsbedden 

en met dwarsbed; 

nieuw keukenblok 

in de S 70 modellen; 

buscamper V 65 SL 

met extra ‘hangbed’
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TAPAS
SPAANSE GERECHTEN ALS SOCIAAL BINDMIDDEL

tekst: Hans van Bergen

patatas bravas tortilla española
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Eten, slenteren en kletsen

tapeo

Volksmedicijn

taper

betekent.

Tapas als noodzaak

CULINAIR
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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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(con leche) 

Genieten tijdens ‘el tapeo’

tapeo

racion (een 

plato

Lokaal en vers

patatas bravas

CULINAIR

TOP014_60_tapas hs.indd   63 04-09-17   11:36



7

Pintxos en prikkers

pintxos pinchos

Pintxo pincho

picar

pintxo

pintxos 

pintxo

Rust als souvenir
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TOPCAMPER VARIA

oktober

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. 

Trono luchtstoel

Drie jongens uit Amsterdam vonden dat er veel te 

verbeteren viel aan de huidige opblaasbare meubelen. 

Ze ontwierpen de Trono, een luchtfauteuil die je 

niet opblaast maar ‘met de bek open’ ronddraait 

om lucht te happen; dan de bek sluiten en de slurf 

oprollen zodat de stoel stevig is. We moesten een 

paar keer oefenen maar uiteindelijk hebben we 

er lekker op gezeten. De Trono is van drielaags 

parachutenylon gemaakt, heeft een opritsbaar 

zitdekje en is gemakkelijk mee te nemen: een plat 

pakje van 20 bij 25 cm, weegt ca. 1 kilo. Vijf kleuren, 

€ 59 per stuk, € 10 verzendkosten; www.trono.com

Een Trono voor een lezer

De makers stellen een Trono beschikbaar voor de lezers van TopCamper. 

Wij verloten de Trono onder de afzenders van een mailtje met als onderwerp: 

Trono. We vragen u in dat mailtje uw drie langste campertrips van 2017 

(ook de laatste maanden tellen nog mee) op te schrijven. We willen graag 

weten: aantal dagen van de reis – de bestemming of het verste land – de 

soort(en) overnachtingsplek. Bijvoorbeeld:

26 dagen – Portugal – campings, camperplaatsen, wild

en dat dan drie keer; weekendjes Nederland tellen ook mee natuurlijk. 

Graag ook uw naam vermelden. Met de winnaar nemen wij contact op dus 

een adres is niet nodig. 

U kunt de mail sturen t/m 10 oktober aan redactie@top-camper.eu
Uw naam of mailadres zal uitsluitend voor deze verloting worden gebruikt.

foto: Messe Düsseldorf/ctillmann
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Een interessante, gevarieerde reisbestemming dicht bij huis – wie niet 

onbeperkt de tijd heeft is daar wel eens naar op zoek. Dat Normandië 

dan in aanmerking komt is logisch. Historisch, culinair, landschappelijk 

en cultureel is dat een vooraanstaande regio in Frankrijk. Het is het gebied 

van de kronkelende Seine, oogstrelende land- en tuinbouwpercelen, een 

adembenemende rotskust, sappige weiden met koeien en schapen en veel 

oorlogsverhalen, van Willem de Veroveraar tot D-Day.

Tekst en foto’s Harry Schuring

7

IN HET HART 
VAN NORMANDIË

VERKENNINGEN IN CALVADOS EN SEINE-MARITIME
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REISVERHAAL

oktober

In een meander van de Seine

Linker bladzijde: 

Normandië kent veel 

lieftallige dorpen, hier 

Le Bec-Hellouin; 

boven: de sfeervolle 

ruïne van de ooit 

magistrale abdijkerk 

van Jumièges; 

ruiterstandbeeld van 

Willem de Veroveraar 

in Falaise (foto: 

Hans de Vries)

Vikingen en Willem de Veroveraar  
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Rouen: vakwerk en Jeanne d’Arc

Bedevaartplaats en Vallée d’Orne
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Van Caen naar het Pays d’ Auge

haras manoirs

Belle époque aan de kust

Boven van links 

naar rechts: Rouen; 

de basiliek voor 

Thérèse Martin in 

Lisieux; kanoën op 

de Orne bij Clécy; de 

gave romaanse kerk 

van de Abbaye des 

Hommes in Caen;

daaronder: 

kasteelcamping La 

Brévedent bevelen 

we van harte aan; 

kasteel van Willem 

de Veroveraar in 

Falaise; fantasievol 

gebouwde villa’s aan 

het strand in Houlgate
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MALIBU VAN
 BEST IN CLASS

Optimaal comfort
grote, comfortabele zithoek, langste 
bedden in zijn klasse, uitbreidbaar 
keukenblad, vrije doorgang dankzij 
schuifdeur badkamer. Ruime keuze aan 
bedden en interieurs

Exclusieve woonsfeer
Meubelbouw met duurzame dubbele 
verbindingstechniek. Sfeerverlichting, 
meubels met ronde vormen, binnenkant 
bekleed met softtouch microvezelstof

Grootste was- en doucheruimte in zijn 
klasse
met afscheidbare douchecabine en 
ruimtebesparend draaibaar toilet

Slim ontworpen bergruimte
rondom doorlopende bovenkasten met 
frontkleppen, grote keukenlades, grote 
kledingkast, voorraadlade in de zitbank

Hoge mate van zelfvoorziening door 
exclusieve Malibu-koelkast
dankzij absorptietechniek ook met gas 
te gebruiken

Hoogwaardige carrosserietechniek
Vloer, wanden en dak optimaal  
geïsoleerd

www.malibu-carthago.com

11 T/M 15 OKTOBER 2017 

Bezoek ons!

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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De veelbezochte oude 

haven van Honfleur; 

Le Havre leed zware 

schade in 1944, de 

wederopbouw trekt 

architectuurliefhebbers; 

Phare d’Antifer, de 

vuurtoren ten zuiden 

van Étretat, staat vlakbij 

een steile rotswand

oktober

belle époque 

Falaises des Vaches Noires

Mooiste haven van Frankrijk

De wederopbouw van Le Havre
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18 T/M 23 JANUARI 2018 
WTC EXPO LEEUWARDEN

Van donderdag 18 t/m dinsdag 23 januari 2018 
beleeft u de ultieme kampeersfeer in het WTC Expo 
in Leeuwarden. Caravana pakt uit met caravan- en 
camper primeurs, tenten, kampeeraccessoires, ruim 
200 campings uit heel Europa en de nieuwste kampeer  
trends. Caravana is een heerlijk dagje uit voor het 
hele gezin,  voor iedereen die een originele vakantie-
bestemming zoekt, voor techneuten die nieuwsgierig 
zijn naar de laatste ontwikkelingen en voor dromers 
die nieuwe ideeën willen opdoen. 

OPENINGSTIJDEN
Do 18 januari 10:00 - 18:00 uurVrij 19 januari 10:00 - 18:00 uurZa 20 januari 10:00 - 18:00 uurZo 21 januari 10:00 - 18:00 uurMa 22 januari 10:00 - 18:00 uurDin 23 januari 10:00 - 17:00 uur

Heliconweg 52 - Leeuwarden (Ingang West - Slauerhoffweg) - Tel. 058 2941 500 - info@wtcexpo.nl    

www.caravana.eu

facebook.com/caravanabeurs 
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Yport aan de falaisekust

Carthago c-tourer i 144 QB

-

-

-

-

-

Albasten Kust

falaises 

complet
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WEEKENDJE LEIPZIG
ELKE AANLEIDING IS GOED OM MET DE CAMPER OP PAD TE GAAN

Onze camper stond jaren in een stalling in Bergschenhoek, een voormalige 

komkommerkas. Prima stalling, maar ik was minstens twee uur bezig 

voordat ik de camper in Den Haag voor de deur had staan. Dit voorjaar 

vond ik na heel lang zoeken een beschutte, niet openbare parkeerplek hier 

in de stad, op vijf minuten fietsen. Daarmee brak een ander tijdperk aan. 

Tekst en foto’s: 

Harry Schuring

7

Het lijkt misschien overdreven, maar ons camper-

gebruik is hierdoor enorm toegenomen. Alleen al 

de gedachte dat ‘ie vlakbij staat – ik fiets er zelfs 

langs als ik naar het centrum ga – roept regelmatig 

Fernweh op, wanderlust, de wens om op pad te 

gaan.

Korte citytrip
Behalve af en toe een nachtje op een kleine 

camping in Nederland, maken we ook 

gemakkelijker tripjes over de grens. Ooit raakte 

ik verliefd op de muziek van de Oostenrijkse 

musicbanda Franui, een wonderlijke mengeling 

van Siciliaanse begrafenismarsen en liederen uit 

de Duitse Romantiek. Welnu, Franui’s nieuwsbrief 

gaf aan dat ze in Leipzig zouden optreden. Google 

van een mooie rit in onze knusse bus, welke tijd 

van het jaar dan ook.

Begin november op vrijdagavond vertrekken we. 

Na een paar uur stoppen we bij het Duitse stadje 

Wesel, op een camperplaats direct aan de Rijn. 

Het naburige wokrestaurant Dynasty was nog 

open, tijdens het Mongools buffet zagen we de 

lampjes van de rijnaken voorbij glijden.

CITYTRIP

Camperplaats of camping
In de winter vinden wij die keus niet zo moeilijk, 

Auensee is het hele jaar open. Hij ligt zeven 

kilometer van het centrum, in een parkachtig 

gebied. Goeie combi: kamperen in het groen, de 

stad binnen handbereik. Een handvol caravans en 

een paar campers bevolken de grote camping die 

er, wonderwel, nog altijd uitziet als een DDR-

camping. Ostalgie! De receptie is de hele dag 

bemand, twee van de vijf sanitairgebouwen zijn 

open en heerlijk verwarmd. Dat is prettig want 

tijdens ons tripje komt de temperatuur nauwelijks 

boven nul. Handschoenen aan en muts op – in 

een prachtig zonnetje fietsen we over het autovrije 

dijkje langs de Elster/Luppe de stad in. Geheel over 

fietspaden bereiken we het centrum.

Vrolijk en levendig
De oorlogsschade in Leipzig was groot maar 

minder ernstig dan bijvoorbeeld in Dresden, 

München en Keulen. Aardig wat straten laten 
e e-eeuwse 

gebouwen zien. Het Sovjetbewind daarentegen 

heeft de binnenstad weer geen goed gedaan: 
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Fluwelen revolutie

-

Wir sind das Volk Visafrei bis Hawai

Linker bladzijde: 

Franui in Haus Leipzig 

met poppenspeler 

Nikolaus Habjan;

boven: Campingplatz 

am Auensee;

onder: Hauptbahnhof; 

in Leipzig is het 

prima fietsen

Plattenbau

Muziekstad

Kaffee mit Kuchen

großartig, toll!
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MET EEN 4X4-CAMPER 
NAAR DE LOFOTEN

Met een gehuurde Land Rover Defender reisden Evert-Jan (28) en Marjolein 

Burggraaf (24) afgelopen zomer drie weken door Noorwegen en Zweden. 

Slapen deden ze in de auto, die door een hefdak en een ‘achtertent’ als 

camper diende. Een stoere reis, vooral als je weet dat hun tweejarige 

dochter Rebecca er ook bij was.

REISVERHAAL

Tekst: Marjolein en   

Evert-Jan Burggraaf,  

Harry Schuring

Foto’s: Marjolein en  

Evert-Jan Burggraaf

EVERT-JAN EN MARJOLEIN TREKKEN MET KLEINE REBECCA 

DOOR SCANDINAVIË

Met de Lofoten en Vesterålen als gewenste doel – 

ruim drieduizend kilometer van huis – rijden ze de 

midden-Zweden. Ze genieten van hun spelende 

dochter, het plekje aan de rivier in Ekshärad en een 

prachtige zonsondergang. Gaandeweg vinden ze 

een goede manier om alles in de auto te pakken. 

Die stoere auto heeft overigens wel wat bekijks. 

Doordat anderen met dezelfde auto onderweg 

groeten, voelen ze zich al snel opgenomen in de 

Defenderfamilie. 
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Heenreis door Zweden

repeller

Uitgestrekt Lapland

Iconische terreinauto

-

(One ten)

Linker bladzijde: 

Stekenjokk aan 

de Zweedse 

Wildernisroute;  

boven: Hällingsåfallet 

in Zweeds Lapland, 

ook langs de 

Vildmarksvägen
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|   BINNENHAVEN 4A  |   ENSCHEDE  |   WWW.BENICA.COM

LAAT U VERRASSEN DOOR PRACHTIG MODERN 
DESIGN EN VERNIEUWENDE INDELINGEN!

V E R K O O P  V E R H U U R  S E R V I C E 

BEZOEK ONS OP DE CAMPERBEURZEN IN HARDENBERG, GORINCHEM, UTRECHT, 
LEEUWARDEN OF HOUTEN… ÓF IN ONZE SHOWROOM IN ENSCHEDE !

100% 
POLYESTER 

OPBOUW
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Doel bereikt

cabin

Wat aan de reis voorafging
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Het nieuwe Sun Living: Ontdek nieuwe ruimtes.

Bezoek één van onze dealers of kom langs op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs.
Averesch Campers     - Rijssen   www.avereschcampers.nl
Beroca Caravan en Camper  - Westerhoven  www.beroca.nl
De Haan Campers     - Tijnje   www.dehaancampers.nl
Stam Campers      - Dreumel   www.stamcampers.nl
Travelsmaker.nl     - Sliedrecht  www.travelsmaker.nl
Mobiliteitscentrum Van der Werf  - Ede    www.werfede.nl

Meer informatie, www.sunliving.nl
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Van Vesterålen naar de Lofoten

Grote afstanden

Boven: stokvis op 

Vesterålen strandje bij 

Valberg op Vestvågøy 

(Lofoten); Camping 

Oppmyre op Langøya 

(Vesterålen); onder 

Grimsdalen bij Dovre

vorige bladzijde: het 

dorpje Nyksund bij 

het eiland Langøya 

(Vesterålen); Laukvik 

op Austvågøya 

(Lofoten); mooi plekje 

in het Lauvdalen op 

Vestvågøy (Lofoten)
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Twee slagbomen geven de entree en de 

uitgang aan. In het midden staat een felblauwe 

betaalautomaat. Druk op de knop, u neemt 

het bonnetje in ontvangst en de slagboom 

gaat omhoog. De camperplaats is in terrassen 

aangelegd: met grind verharde stroken met 

dwars daarop de camperplekken, elk met een 

groenstrook voor tafel en stoelen. Er zijn drie 

plaatsen voor busjes (tot 5 m), 23 plekken voor 

kampeerauto’s tot 7,5 m en tien plaatsen voor 

lange campers (tot 10 m). Een sanitairgebouw staat 

nog op de to-do-lijst. Het is in aanleg maar het 

wachten is op toestemming van hogerhand om het 

af te maken. 

De bakker, de slager, een Spar en een plein met 

restaurantjes zijn in het dorp, waar u over een pad 

naar toe wandelt. 

Vanaf camperplaats Le Palis kijkt u op de 

Semois die in de diepte stroomt en op de 

dorpskern van Rochehaut. De omgeving is 

een en al wandelparadijs. Beroemd is de 

‘Échelles’, de laddertjeswandeling. U doet drie 

uur over vijf kilometer, dat zegt genoeg over 

Rochehaut is een lief, klein dorp in de heuvelachtige streek Bouillon in het zuiden van 
België tegen de grens met Frankrijk. Het is een mooie tussenstop op de route van of naar 
de Champagne-Ardenne in het noorden van Frankrijk. Er voeren twee wegen naar het 
dorp, de bovenste leidt naar Le Palis. Voorheen was hier een camping. Daar is nu niets 
meer van te zien dankzij de huidige eigenaren Patrick Platteau en Nancy Wouters. Zij 
wonen aan de camperplaats. Zij hebben hier de eerste privé-camperplaats van Wallonië 
gerealiseerd.

de moeilijkheidsgraad. De wandelrichting is 

belangrijk. Nancy en Patrick zijn zelf fervente 

wandelaars en vertellen u graag waar u kunt 

beginnen. Er rijdt een toeristentreintje door de 

omgeving met als vertrekpunt het dorpsplein. 

Een van de ritjes voert naar een dierentuin, ‘Entre 

Ferme et Fôret’, met dieren uit alle uithoeken 

van de wereld. Via een ‘oortje’ luistert u naar de 

uitleg in het Nederlands, of een andere taal. In 

het vakantieseizoen is het mogelijk een tocht te 

maken met een paardenkar. Van een korte rit tot 

een hele dagtocht met spannende oversteek van 

de rivier Semois. Vertrek vanaf het dorpsplein. 

Op datzelfde plein vindt u een paar restaurantjes 

waar u niet alleen neerstrijkt voor een lokaal 

biertje, u kunt er ook van streekgerechten 

genieten. In een winkeltje zijn overheerlijke 

streekproducten te koop zoals kaas, worst en 

natuurlijk Ardenner ham. Camperplaats Le Palis is 

het hele jaar open, u mag er onbeperkt verblijven. 

Tarief: € 15 inclusief 6A-stroom en water. Er is 

een loospunt voor het chemisch toilet en grijs 

water. <

Camperplaats Le Palis
Le Routi 25

B-6830 Rochehaut (Bouillon)

(0032) 61 46 41 13/495 04 24 97

gps N 49.84179, E 5.01137

LEUK
• het dorpje Rochehaut

• treintje door de omgeving

• Les Échelles de Rochehaut

Eindeloos 

wandelen door 

het dal van de 

Semois

BELGIË
ROCHEHAUT, CAMPERPLAATS LE PALIS

Tekst en foto’s: Marga Feenstra

CAMPERPLAATSEN
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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

   E   

ezoek ons
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Onze handelspartners verheugen zich op uw bezoek:

   O O   

ezoek ons

ui nda  aravans  a pers 

kel a pers

inders a peerauto s

ruggink aravans  a pers

e oo a pers en aravans 

 b
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CAMPERPLAATSEN

Wie van shoppen houdt weet Roermond wel te 

vinden. Met een heerlijk centrum vol gezellige 

terrasjes en leuke winkels. En dan ook nog eens 

een groot outletcenter! Daar kan iedereen zijn 

geld wel laten rollen. Vanaf de Helenawerf is 

het centrum nog geen tien minuten lopen en 

Designer Outlet een kwartiertje. Aanmelden voor 

de camperplaats doet u voor 17 uur bij de winkel 

Helenawerf, aan de overkant van de entree van 

Wandelen en 

fietsen langs de 

wijnvelden

Camperen bij 

jachthaven La 

Bonne Aventure 

in Roermond

De Moezel in trek bij camperaars? Zeker 
wel. Probeer maar eens een plek te vinden 
op de talloze camperplaatsen langs en in de 
buurt van deze rivier tijdens de wijnfeesten. 
Of in een van de vakantieperioden. Bomvol, 
de ene camperplaats na de andere. Maar 
buiten die vakanties … Eindeloos kunnen 
we blijven schrijven over de Moezel. Sla 
TopCamper er maar op na. Een van de 
mooiste camperplaatsen is wel die bij het 
wijndorp Ensch. Hier ligt een top van een 
camperplaats: An den 2 Pappeln, bij de 
twee populieren.

Oolderplas, Hatenboer, Noorderplas, 
Hambeek, Roer en Maas – we zitten in het 
waterrijke gebied van Roermond in Midden-
Limburg. Precies op de plek waar de Roer 
in de Maas stroomt, ligt een camperplaats: 
Helenawerf Watersport. Bij deze werf 
aan jachthaven La Bonne Aventure, in 
Roermonds Voorstad Sint-Jacob, zijn in 
2014 camperplaatsen aangelegd. De bootjes 
liggen onderaan de kade. Limburgers 
noemen Roermond overigens Remunj.

broodjesservice en ‘vertelt’ u wanneer het geld 

wordt geïnd. Door de week komt de groenteboer 

langs. Het vlakke terrein ligt tussen de rivier 

en de doorgaande weg, iets lager dan de weg. 

Gladgeschoren gras en vijf paadjes richting de 

rivier met aan weerskanten plek voor de campers. 

De stroompalen staan langs het hoofdpad. Heeft 

u het geluk een plek aan de rivier te bemachtigen, 

houd er dan rekening mee dat u een heel lang 

snoer nodig heeft om stroom te kunnen gebruiken. 

U wandelt heel eenvoudig naar Ensch door gebruik 

te maken van een poort onder de weg; smal, laag 

en zeker niet geschikt om er met de camper door 

te rijden. Fietsers en wandelaars maken er volop 

gebruik van. Het servicepunt voor de camper ligt 

in Ensch zelf, vlak bij dat poortje. 

Er is plek voor 45 campers tot 12 m. Onbeperkt 

verblijf, open april-oktober. Tarief: € 6 inclusief 

twee personen, water € 1, stroom € 2 per 24 uur. <

de camperplaats. De winkel is open op maandag, 

woensdag, donderdag en vrijdag. Van te voren 

bellen is heel verstandig. 

Kruip-door, sluip-door rijdend tussen de bootjes 

die op de werf staan ‘geparkeerd’, arriveert u op de 

camperplaats. Rechts en links is aan weerskanten 

van het stenen pad plek voor twintig campers tot 

9 m lengte. Tien aan de kant van de Maas, tien 

er tegenover. De campers zelf staan op grind. 

Voor sommige plekken heeft u een lang snoer 

nodig om gebruik te kunnen maken van stroom. 

In het midden van de camperplaats staat een 

sanitairgebouw met toiletten en douches waar u 

gratis gebruik van mag maken. Aan het einde van 

de linkerkant – bakboord dus – is een terras met 

tafels en stoelen om met andere camperaars van 

gedachten te wisselen. U kunt hier terecht van 

februari tot en met november en mag er 48 uur 

blijven. Omdat de camperplaats inmiddels flinke 

bekendheid geniet, is het verstandig een plek te 

reserveren via info@helenawerf.nl. Een supermarkt 

ligt op 250 m van de jachthaven.

Tarief: € 12,50 inclusief twee personen, 8A-stroom 

€ 2 per 24 uur. Gratis water en lozen van chemisch 

toilet en grijs water. <

Wohnmobil-Stellplatz An den 2 
Pappeln
Am Moselufer

D-54340 Ensch

(0049) 65 07 36 84

www.andenzweipappeln.jimdo.de

gps N 49.82733, E 6.83563

LEUK
•  vissen in de Moezel

•  kijken naar ouderwets brood 

 bakken in het dorpsmuseum

•  zwemmen in de rivier

Helenawerf Watersport
Maasboulevard 101

6041 LX Roermond

(0475) 31 70 93

www.helenawerf.nl

gps N 51.19398, E 5.97993

LEUK
• boottochten

• fietsen in de omgeving

• Designer Outlet

DUITSLAND
ENSCH, WOHNMOBIL-STELLPLATZ AN DEN 
2 PAPPELN

NEDERLAND 
ROERMOND, HELENAWERF

Het dorpje Ensch ligt aan de ene kant van de 

doorgaande weg. Camperplaats An den 2 Pappeln 

aan de andere kant, pal aan de Moezel. Er is maar 

één manier om de camperplaats goed op te rijden 

en dat wordt dan ook met het bekende verwijsbord 

‘campers’ aangegeven. Een klein stukje rijden 

over een smalle weg met rechts een wijngaard om 

bij het welkomstbord te komen. Daarop heet de 

beheerder u schriftelijk van harte welkom, ‘wijst’ 

u de weg naar de plaatselijke bakker en op de 
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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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OP STAP MET DE HYMER  
B 534 DL DUOMOBIL

Enige handelingen vereist

Tekst en foto’s: 

 CamperCaKe
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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.

TOP014_AdvertentiesCS6.indd   88 11-09-17   16:11



oktober

Gezelligheid troef

Kokkerellen

Resumé
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Tijdens alle jaargetijden genieten. De nieuwe Ixeo I biedt u de meest wenselijke 

uitrusting. Onvergetelijke momenten beleven en u toch overal #wohnfühlen. 

Te bekijken bij uw Bürstner dealer of op www.buerstner.com/nl. A
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Bürstner GmbH & Co. KG - info@buerstner.com - www.buerstner.com/nl

NIEUWE IXEO I

#wohnfühlen
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TopB
oeken / TopSites / TopA

pps
Erik Verdonck
Belgian Beer Trails
Brouwerijen – steden – biertoerisme

Belgian Beer Trails

Lannoo, 208 blz., € 29,99 (e-book € 23,99)

Jeroen van der Spek
1000 dingen doen in Nederland

Kosmos Uitgevers, 320 blz., € 15

De mooiste Michelinroutes van Frankrijk
52 thema-autoritten
Meer dan 1000 plekken om op eigen ritme te verkennen

slow travel

Lannoo, 352 blz., € 24,99

TOP014_91_boeken_hs.indd   91 08-09-17   11:32
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www.avereschcampers.nl

Kalanderstraat 5  –  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.roozeboomcampers.nl

Coevorderweg 20 –  7707 AR  Balkbrug
T +31 523 65 65 00  –  E info@roozeboomcampers.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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Pak wat spullen, vul de koelkast en vertrek. 
In de ultramoderne Volkswagen California 
voelt u zich meteen op vakantie. Met 
het grootste gemak maakt u kilometers 
op de snelweg of manoeuvreert u door 
schilderachtige binnenweggetjes. Op 
de bestemming is staan (en opbreken) 
minutenwerk. De California laat u comfortabel 
kamperen zonder het buitengevoel te 
verliezen en zorgt elke dag voor een nieuw 
uitzicht. Dat is ultieme vrijheid! 
Kom naar                             en ontdek het zelf! Amersfoort

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

Volkswagen 
Camper Centrum 

Een California huren kan ook! 

De mooiste kampeervakanties beleef 
je met een Volkswagen California

Meer informatie
ontvangen?
Mail ons op

info@vwcampers.nl
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  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

  Overijssel  Plaats
 10. Aart Camperinbouw  ................................. Heino
 11. Averesch Campers  .................................... Rijssen
 12. Bruggink Caravans & Campers  ....... Almelo 
13. Roozeboom Campers ............................... Balkbrug
 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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