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PUAL 2.0

//  Hoge stabiliteit door aluminium 
buiten- en binnenwand

//  Extra isolatie door verbeterde 
schuimcomponenten

//  100% houtvrije constructie  
zonder koudebruggen

//  Extreem duurzaam en ongevoelig 
voor vochtindringing

Woonruimte

//  Vlakke doorlopende vloer van 
woonruimte tot slaapkamer

//  Verwarmde dubbele bodem
//  HYMER-slaapcomfortsysteem 

met koudschuimmatrassen  
bestaande uit meerdere zones

//  Innovatief hefbed in de lengte-
richting te vergroten

//  Grote woonruimte met 360° 
draaibare tafel

HYMER B-Klasse SupremeLine: perfectie in mobiel reizen.

Het succesverhaal wordt vervolgd.
In de nieuwe HYMER B-Klasse SL komt al het goede van zijn voorgangers samen; 60 jaar 
technische ervaring, het exclusieve PUAL 2.0 opbouwconcept, het door HYMER met AL-KO 
ontwikkelde nieuwe super-lichtgewicht chassis (SLC) en het moderne interieur. Stap in en 
reis nu richting de toekomst.

Kijk voor meer informatie op www.hymer.nl

Nu in de 

showroom  

bij uw dealer

HYMER SLC-chassis

//  Optimale gewichtsverdeling en het 
diepere zwaartepunt zorgen voor 
meer rijstabiliteit en veiliger rijgedrag.

//  Verhoogde ruimte tussen de onder- 
en bovenvloer voor meer opberg-
ruimte en doorlaadmogelijkheid 
over de gehele breedte voor lange 
voorwerpen.

//  Het verwarmingssysteem bevindt zich 
in de bodem, is netjes weggewerkt 
en verwarmt eveneens de vers- en 
afvalwatertank.

PUAL 2.0

//  Hoge stabiliteit door aluminium 
buiten- en binnenwand

//  Extra isolatie door verbeterde 
schuimcomponenten

//  100% houtvrije constructie  
zonder koudebruggen

//  Extreem duurzaam en ongevoelig 
voor vochtindringing
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AVONTUUR

Onder de lezers van TopCamper magazine bevinden zich nogal wat 

avontuurlijk ingestelde camperaars. Zo zijn er onder u mensen die meer 

onderweg zijn dan thuis. ’s Winters een paar maanden naar Spanje en 

Marokko, plus ’s zomers een trektocht door Scandinavië of de Baltische 

landen – het zijn geen uitzonderingen. In deze TopCamper laten we een 

paar echte avonturiers aan het woord. Het ene stel maakt een wereldreis 

in etappes: in vier winters van Vuurland naar Tiel in een Mercedesbus. 

In dit nummer volgen we ze in Zuid-Amerika; begin 2019 komt het 

volgende reisdeel aan bod. Een ander koppel was afgelopen jaar een 

maand of tien onderweg met een tot camper omgebouwde truck, een 

heus expeditievoertuig. Hun verhaal en hun foto’s laten zien waarom ze 

zich zo thuis voelden in de Balkan. Ik weet niet hoe het u vergaat als u 

zulke artikelen leest en de foto’s bekijkt, maar ik word er altijd behoorlijk 

hebberig van. Wil ik ook! 

Maar ook in de meer gebruikelijke reislanden valt er nog veel te ontdekken. 

Want hoeveel van u kennen bijvoorbeeld de Leiestreek in Vlaanderen, 

of het Ertsgebergte in het Oost-Duitse Saksen? Bent u daar al geweest? 

Misschien wilt u zich laten verleiden door ons Ierlandartikel? Bij het lezen 

van dat verhaal liep het water mij in de mond. Wie een week of vier de 

tijd heeft en niet opziet tegen een paar boottochten kan een sfeervolle 

camperreis maken in dat authentieke land.

Het aantal campers stijgt nog steeds, en flink zelfs. Dat betekent dat onze 

lezersgroep zich verder zal uitbreiden. Ook nieuwe lezers willen we weer 

graag inspireren. En zo groeit ook de kans op nieuwe bijzondere reizen 

waar wij dan weer graag verslag van zullen doen. Bonne route!

Harry Schuring
hoofdredacteur

h.schuring@top-camper.eu
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6 Aveco nieuws
Sterk stijgende diefstalcijfers vragen 
om nieuwe beveligingseisen voor 
bepaalde campers.

9 Agenda

22 Varia
Korte berichten over hoofd- en 
bijzaken.

29 Techniek
Versterkte voorvering

32 Campernieuws
Globe-Traveller Voyager X

34 Fragmenten uit een 
reisjournaal
Harry en Marleen maken in vier keer 
een half jaar een reis van Vuurland 
naar Nederland. Deel 1: Uruguay, 
Brazilië, Paraguay, Bolivia.

40 Campernieuws
Weinsberg CaraCompact 600 MEG 
Edition Pepper

42 Campernieuws
Concorde Charisma 850 L

50 Dresden, Görlitz, Elbe, 
Ertsgebergte
Cultuur en natuur in de Duitse 
deelstaat Saksen, 27 jaar na de DDR.

58 Nantes en het Pays de la 
Loire
Langs de meanderende Loire tot in het 
levendige centrum van Nantes.

62 Retourtje Valencia
Steden en landschappen achter de 
Spaanse Oostkust: Catalonië en 
Arágon. Plus een jarige kleinzoon.

68 Veelzijdig reisland: 
Tsjechië
Praag kent ‘iedereen’. Maar Bohemen 
en Moravië? Kees en Carla gaan op 
verkenning.

74 ‘Bosnië stal onze harten’
Met een tot expeditiecamper 
omgebouwde truck reizen Gien en 
Hans Coen tien maanden door Europa 
en Noord-Afrika. Met ons delen ze 
hun gevarieerde belevenissen op de 
Balkan.

86 TopCamperplaatsen
Aan de Maas in Frankrijk, aan de 
Moezel in Duitsland en in de Betuwe.

91 Boeken, sites en apps
Vier mooie opwekkers van reislust.

Ierland overtreft elke 
verwachting
Dwalen tussen de eindeloze groene 

heuvels, langs mysterieuze kastelen 

en verlaten rotskusten. Betoverende 

landwegen, Keltische cultuur en 

folkmuziek in de pub.

Nog meer campers in 2018
We bezochten de eerste beurzen van het jaar zoals die in Stuttgart. Veel nieuwtjes 

en een positieve stemming in de markt.

INHOUD TopCamper magazine: merken en mensen

EN VERDER:

Wijnen van Piemonte
In het prachtige heuvellandschap rond 

Alba en Asti rijpen de nobele druiven 

voor klinkende namen als barolo en 

barbaresco.

10

44

 14
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Optimaal comfort
grote, comfortabele zithoek, langste bed-
den in zijn klasse, uitbreidbaar keuken-
blad, 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 ruimte-
besparend 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
Stap over naar de beste categorie in de Van-klasse.

MALIBU VAN 
BEST IN CLASS

Kunstenaars langs de Leie
Langs het riviertje tussen Gent en Kortrijk 

liggen aantrekkelijke musea in een open 

weidelandschap.

IJsland door de groothoeklens
Amateurfotograaf Jack Soffers zette zijn Laika op 
de boot en fotografeerde alle natuurfenomenen van 
IJsland.

24

82
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In heel 2016 werden in Nederland 58 campers gestolen. In 2017, tot en met 

november, zijn dat er fors meer: 103 (bron: VbV-Vermiste Auto Register). 

Aveco Verzekeringen wil camperdiefstal terugdringen en komt daarom met 

nieuwe beveiligingseisen voor Volkswagen T5 en T6 buscampers.

In het diagram is te zien dat bij alle merken (basis-)

voertuigen het aantal vermissingen in 2017 ongeveer 

is verdubbeld. Op het kaartje is zichtbaar waar in 

Nederland de meeste campers worden gestolen. 

De  top 5 van steden luidt: Haarlem, Amsterdam, 

Arnhem, Den Haag, Eindhoven.

Campers niet alleen 
populair bij kopers

NIEUWE BEVEILIGINGSEIS
De droevige verhalen van gedupeerde bezitters van 

jonge buscampers stapelen zich op bij de specialist in 

camperverzekeringen. In 2004 heeft een vergelijkbare 

diefstalgolf geleid tot de aanvullende beveiligingseis 

voor Volkswagen buscampers zoals die tot op 

heden geldt bij Aveco, namelijk een Construct 

Premium of Bearlock NRK versnellingsbakslot. Deze 

beveiligingseis heeft destijds een forse afname van 

diefstallen tot gevolg gehad; op dit moment blijkt 

deze beveiliging echter niet meer toereikend. 

We zijn hard op weg om het aantal diefstallen 

van destijds te evenaren en daarom wordt de 

beveiligingseis uitgebreid. Om diefstal(schade) te 

beperken zijn gerichte oplossingen gevonden om 

DIEFSTALCIJFERS GROEIEN FORS

Bron: VbV-Vermiste Auto Register Bron: VbV-Vermiste Auto Register
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deze campers beter te beveiligen tegen 

diefstal. Hiermee hoopt en verwacht Aveco 

Verzekeringen de stapel diefstaldossiers in 

de toekomst te verkleinen.

Een Volkswagen T5 of T6 buscamper 

dient, naast het reeds aanwezige 

Construct Premium of Bearlock NRK 

versnellingsbakslot te zijn uitgerust met een 

goedgekeurd OBD Lock; en in het geval van 

een automaat tevens met een protectieplaat. 

TOELICHTING VERSNELLINGSBAKSLOT
Tot op heden is de beveiligingseis: een 

Construct Premium of Bearlock NRK 

versnellingsbakslot. Een versnellingsbakslot 

is een mechanische beveiliging; die 

voorkomt dat de versnellingspook kan 

worden bediend. Het slot blokkeert de 

beweegbare delen van de versnellingspook 

en wordt met speciale breekbouten 

gemonteerd op chassispunten van de 

camper. Bij handgeschakelde voertuigen is 

de pook geblokkeerd in de achteruitstand. 

preventiecommissie goedgekeurd. Die 

commissie bestaat uit specialisten van 

Aveco en diverse specialisten in de markt 

van voertuigbeveiliging.

TOELICHTING PROTECTIEPLAAT
Door het monteren van een stalen 

protectieplaat onder de motorkap wordt 

voorkomen dat het versnellingsbakslot kan 

worden omzeild bij een automaat. 

Bij een automatische versnellingsbak 

vergrendelt het systeem de  stand ‘P’, de 

parkeerstand.

Alleen de Construct Premium- en Bearlock 

NRK-sloten, waarbij de sleutel alleen 

uit het slot kan worden gehaald als het 

versnellingsbakslot is geactiveerd, worden

geaccepteerd.

TOELICHTING GOEDGEKEURD  
OBD LOCK
OBD staat voor OnBoardDiagnostics, hier-

mee kan uw auto worden ‘uitgelezen’ door 

de garage maar ook door criminelen.

Het goedgekeurde OBD Lock is een kluisje 

van staal waarin de OBD stekker wordt 

ingebouwd. Het OBD Lock wordt aan 

de stuurkolom bevestigd. Het OBD Lock 

voorkomt dat inbrekers via de OBD stekker 

de startonderbreker en eventueel een alarm 

kunnen uitschakelen en de camper kunnen 

starten. 

Op dit moment zijn het OBD Lock 

van Construct en van Bearlock door de 

Advies: gebruik een 
chassisnummerafdekplaatje

Aan de hand van uw chassisnummer kan 

een dief mogelijkheden scheppen om in 

uw camper te komen. Aveco adviseert 

daarom al haar klanten hun chassisnum-

mer, dat zichtbaar is achter de voorruit, 

af te schermen.
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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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Kijk voor meer informatie op www.avecoverzekeringen.nl/schadeservice
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A
genda

Op P1, het Caravan Center, kan worden overnacht met de 

eigen camper. De 3.500 plaatsen zijn meestal bezet; zo veel 

campers bij elkaar zie je nergens, een evenement op zich.

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)
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8-16 september
Salone del Camper, Parma
Op het beursterrein aan de noordkant van Parma vindt 

jaarlijks een indrukwekkende camperbeurs plaats. Er zijn 

ook caravans, maar meer dan driekwart van de beurs betreft 

motorhomes. Veel modellen van praktisch alle Europese 

merken. Vorig jaar waren er 132.000 bezoekers en 700 

tentoongestelde recreatievoertuigen.

9.30-18 uur, entreeprijs nog niet bekend

Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni 393A, Parma, Italië

2-4 maart
Fiets en Wandelbeurs, Utrecht
Hal 2, 3 en 4 van de Jaarbeurs staan een weekend in het teken 

van wandelen en fietsen, vorig jaar waren er bijna 17.000 

bezoekers. Dit jaar is Zwitserland het themaland. Heel veel 

informatie, een fietsparcours en meer dan honderd lezingen.

vr. 12-17, za. en zo. 10-17 uur, entree € 16, t/m 15 jaar onder 

begeleiding gratis; parkeren € 4 per uur, max € 16 per dag

Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, Utrecht

28-30 september
Camperbeurs Hardenberg
Deze beurs heeft al jaren een gevarieerd aanbod van nieuwe 

en gebruikte campers in drie hallen van de Evenementenhal. 

Naast dealers en handelaren zijn er specialisten op het 

gebied van accessoires, bouw, reparatie/onderhoud en 

verhuur van campers. Op het buitenterrein mogelijk weer 

kosteloze deelname aan een korte rijvaardigheidstraining.

Met de camper bij de beurs overnachten is mogelijk; geen 

voorzieningen, geen kosten.

10-17 uur, entree € 7 (2017), 5-11 jaar en 65+ € 3,50, parkeren gratis

Evenementenhal Hardenberg, Energieweg 2, Hardenberg

10-14 oktober
Kampeer & Caravan Jaarbeurs, Utrecht
De 54e editie van de ‘KCJ’ zal voortborduren op het 

recentelijk vernieuwde beursconcept. Tienduizenden 

bezoekers doen hier ideeën op over vakanties en over hun 

kampeermiddel en -uitrusting. Het precieze programma is 

op dit moment nog niet bekend. In het volgende nummer 

van TopCamper komt meer informatie over deze beurs.

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

12,50 aan de kassa); parkeren € 4 per uur, maximaal € 16 per dag

Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, Utrecht

23-25 maart
CamperExpo, Houten
Deze camperbeurs trok vorig jaar bijna vijftienduizend 

bezoekers. Dit jaar zijn er circa honderd exposanten in drie 

hallen en ook buiten. Talloze nieuwe campers en jonge 

occasions, accessoires, snufjes, camperplaatsen, lezingen en 

een fietsplein met testparcours. Camperproefritten mogelijk. 

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

Expo Houten, Meidoornkade 24, Houten

14 april
Hymer Camper Fandag, Vijfhuizen
De eerste Hymer Fandag wordt gehouden op een 

ruime camperplaats in de Haarlemmermeerpolder. 

Circa honderd campers kunnen er overnachten, 

waarschijnlijk al volgeboekt. Hymerdealer De Jong uit 

De Zilk zal zowel nieuwe als gebruikte Hymers showen. 

Onderdelen, kampeerartikelen, gezelligheid. 

9-17 uur, entree gratis, parkeren gratis 

Camperpark N205, Floriadepark 101, Vijfhuizen

25 augustus-2 september
Caravan Salon, Düsseldorf
‘s Werelds grootste beurs voor campers en caravans wordt elk 

jaar gehouden in de Messe van Düsseldorf. In 2017 waren 

er 233.000 bezoekers, waaronder enkele tienduizenden uit 

het buitenland, met name uit Nederland. Maar liefst twaalf 

beurshallen worden gebruikt. Rond zeshonderd exposanten 

uit Duitsland en circa 130 uit 25 overige landen showen 

2.100 kampeervoertuigen; de meeste daarvan zijn campers. 

Een ideale beurs voor oriëntatie op een nieuwe camper.
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NOG MEER CAMPERS IN 2018
FABRIKANTEN VERWACHTEN DAT DE GROEI (NOG) DOORGAAT

Traditioneel bezoeken we in januari de Vakantiebeurs in Utrecht, de CMT 

in Stuttgart en de Caravana in Leeuwarden. Het meeste nieuws vergaren we 

vanzelfsprekend op de CMT. Vanouds tonen daar de Europese fabrikanten 

de eerste nieuwtjes van het jaar aan de pers en het publiek. 

BEURSNIEUWS

Tekst: Jos Mark

Foto’s: Jos Mark, 

fabrikanten, CMT

aan, met een actieradius van slechts 150 km 

onder de gunstigste omstandigheden kun je als 

campergebruiker niet zo veel. De camper is voor 

een dramatisch effect helemaal voorzien van 

zonnepanelen op alle wanden en het dak. In de 

camper gaat het vooral om connectiviteit. Zo kun 

je werkelijk alles bedienen met je i-Pad of je vraagt 

‘Alexa’, de voiceassistent van Amazon, om hulp: 

‘Alexa, ik ga slapen’, waarna de lichten uitgaan uit 

en de ramen verduisteren. 

Niet iedereen is overtuigd van deze vorm van 

aandrijving in de toekomst. Twee weken voor 

de CMT zei Hymerdirecteur Jochen Hein niet te 

geloven dat met de huidige accutechnieken binnen 

vijf of zes jaar een elektrisch aangedreven camper 

met een grote actieradius gebouwd kan worden 

(bron: heise.de).

In Nederland laat de campermarkt over 2017 een 

groei zien van 21,3 procent met 1751 verkochte 

campers tegen 1444 in het voorgaande jaar. 

Hymer voert, na even de koppositie te hebben 

verlaten, nu weer de merkentop 10 aan met 

211 campers. Adria noteert als tweede 204 stuks 

en met 176 exemplaren is Bürstner de nummer 

drie. Ter vergelijking: in Duitsland zijn in het 

afgelopen jaar 40.686 campers op kenteken gezet, 

15,5 procent meer dan in 2016.

De eerste elektrische camper
Het is een concept maar Dethleffs haalt er de pers 

mee. De e-home – we lieten hem in het vorige 

nummer van TopCamper al zien – is gebouwd 

op een Ivecochassis dat wordt aangedreven 

door elektromotoren. Veel heb je er nog niet 

TOP015_10_Beursnieuws hs.indd   10 12-02-18   12:37



maart 2018    •    TopCamper 15    •    11

‘urban vehicle’. En of dat nog niet genoeg is, wordt 

de HymerCar Free als nieuwe loot aan de stam 

gepresenteerd.

Op de kleine stand van de speciaalbouwer 

Hünerkopf staat een omgebouwde Mercedes 

Sprinter. Op zichzelf is dat niet bijzonder. Wel 

bijzonder is de slide-out die Hünerkopf in de 

zijwand van de camper heeft gebouwd. Verder valt 

het interieur op door de bijzondere aankleding. 

Het gebruikte fineer komt van één boomstam, om 

kleurverschillen te minimaliseren. Dat Hünerkopf 

gewend is om klanten in het bovenste segment 

van de markt te bedienen, is duidelijk aan de 

kwaliteit van de inbouw te zien. Zo is er een 

inductiekookveld onzichtbaar in het granieten 

aanrechtblad verwerkt en zijn de ramen van een 

onbreekbare slagvaste kunststof gemaakt. Deze 

buscamper kost dan ook vanaf € 154.000 exclusief 

bpm.

Het mag ook nog kleiner
Dat het ook kleiner mag ontdekten we bij het merk 

Bela. Met de Trendy 1 biedt Bela een alkoofcamper 

op basis van een Fiat Dobló. De lengte van de 

camper is 5,16 m en de breedte 1,92. Met onze 

Nederlandse lengte kunnen wij er wel in staan 

maar erin slapen zal lastig zijn. De prijs is wel heel 

Nederlands, vanaf € 36.990 exclusief bpm.

Bij Knaus zien ze meer in het thema lichter 

bouwen. Na de caravans, Travelino en Deseo, 

zijn de eerste beelden opgedoken van een 

Knauscamper volgens dat concept; in de omgeving 

van Jandelsbrunn draait die al proefrondjes. Knaus 

ontkent dat natuurlijk in alle toonaarden. Mogelijk 

zien we deze zomer bij hen de eerste camper met 

een lichtere opbouw.

Meer buscampers
Het thema buscamper blijft de markt inspireren. 

Tijdens de afgelopen Caravan Salon in Düsseldorf 

zagen we een prototype van een Volkswagen 

California XXL, een buscamper op basis van de 

nieuwe Crafter. Die was er in Stuttgart niet bij. 

Wel zagen we bij Westfalen Mobil, de producent 

van Westfalia, een buscamper op basis van de 

Nissan NV300, de Michelangelo. Ook werd er 

een verlengde versie van de Ford Nugget getoond, 

ditmaal met toilet. HymerCar brengt van model 

Sydney een special. De GT60 verwijst naar 

het 60-jarig bestaan van de producent uit Bad 

Waldsee. Er zijn drie uitvoeringen: White Line, 

Silver Line en Limited Edition. De serie is gebouwd 

op een Ducatobus met ramen, de enige Fiatcamper 

onder de 5 m. Die lengte, vijf zitplaatsen en een 

uitneembaar interieur maken hem geschikt voor 

dagelijks gebruik, volgens HymerCar een ideaal 

Hymer voegt aan de 

luxeserie SL een kortere 

versie toe, de B 674 SL

Het Duitse merk 

Bela, geproduceerd 

bij PLA in Italië, komt 

met een compacte 

alkoofcamper op basis 

van de Fiat Dobló 

Het elektrische studiemodel ‘e-home’ van Dethleffs Hünerkopf bouwt een slide-out in een Mercedes Sprinter
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www.adria.nl

We staan wederom op het erepodium.  
De Adria Coral Axess 600 SL heeft de prestigieuze titel NKC 
Kampeerauto van het Jaar 2018 in de wacht gesleept, in de 

Om dit te vieren is het model eenmaal dit seizoen als actiemodel, 
in een gelimiteerd aantal, leverbaar. Compleet uitgevoerd met: 
160 pk Euro 6 motor, Traction Control+ systeem, 16” stalen wie- 

-

douche, enkele bedden achterin, geheel vlakke vloer van voor tot 
achter, dakdrager met ladder, en natuurlijk een polyester opbouw.   

-
kosten, kenteken, BTW en BPM.

Meer informatie vind je op onze website.

CORAL AXESS 600 SL
KAMPEERAUTO VAN HET JAAR
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Het hefbed bestaat uit twee enkele bedden die je 

in dit geval niet eerst hoeft te verbouwen. Het hele 

gevaarte hangt in een knik tegen het dak voor in 

de camper en is elektrisch te bedienen. Tussen de 

cabine en de riante keuken vinden we links en 

rechts douche en toilet.

Knaus introduceert de L!ve Wave 650 MX, een 

halfintegraal die met zijn 6,98 m in de populaire 

lengteklasse valt. Achterin heeft deze Knaus een 

queensbed en boven de zitgroep een hefbed.

Smart Vision, een wereldpremiere
Bij Le Voyageur, het premiummerk van de Franse 

Pilote Group, vinden we een afgedekte camper 

met het opschrift WELTPREMIERE; dat trekt de 

aandacht en tijdens de persconferentie blijft nog 

lang onduidelijk waar het precies om gaat. We 

horen Tesla voorbij komen, een van de fabrikanten 

die met dit onderwerp bezig zijn. Le Voyageur is 

echter de eerste die het gehomologeerd gekregen 

heeft. Het grote nieuws blijkt een klein onderdeel. 

De spiegels aan deze Le Voyageur zijn namelijk 

vervangen door vier groothoekcamera’s. Omdat er 

zware eisen worden gesteld aan het gebruik onder 

alle omstandigheden – sneeuw, nacht, tegenlicht 

van de laagstaande zon – was het technisch nog 

een hele uitdaging. Vooral ook omdat het beeld 

zonder vertraging moet worden gepresenteerd aan 

de bestuurder. Nu het is gelukt zien wij voorin 

op het dashboard drie monitoren die de functie 

van de achteruitkijkspiegels overnemen. Een 

dode hoek is er niet. De camera’s presenteren 

naadloos een enorm zichtveld. Buiten mist de 

camper zijn ‘grote oren’ wat weer ten goede komt 

aan de wendbaarheid. Wij zijn benieuwd of we 

deze gimmick binnenkort bij meer merken gaan 

tegenkomen. <

Bijzonder individueel
Mercedes introduceerde de X-Klasse, een dikke 

4-zits pick-uptruck met de luxe uitstraling die je 

van een Mercedes mag verwachten. Tischer zet er 

een ‘afzetunit’ op die precies in de laadbak van de 

pick-up past. Het ziet er erg indrukwekkend uit.

Hymer, Carthago en Knaus
Hymer breidt de nieuwe B-Klasse SL uit met de 

B-SL 674. Met een lengte van 7,39 m is deze 

uitvoering circa 40 cm korter dan de in Düsseldorf 

geïntroduceerde SL. Deze B-SL heeft een indeling 

die met hefbed en enkele bedden boven de 

garage geschikt is voor vier personen. Dat is net 

zoveel als in de langere versies. De ruimtewinst 

is door Hymer gehaald uit een kleinere douche-

toiletcombinatie in plaats van een zogenaamd 

Raumbad. 

Bij Carthago haken ze inmiddels ook aan bij de 

trend van de duocamper, ruime campers voor 

paren. De Liner-For-Two heeft net als de Dethleffs 

Alpa en de Hymer DuoMobil een ‘omgekeerde’ 

indeling voor een intergraalcamper. De riante 

rondzit achterin heeft een C-vorm. Leuk detail, 

het onderste deel van die C kun je elektrisch 

uitschuiven zodat een loungezit ontstaat. 

Doorsnede en voorzijde 

van de Westfalia 

Michelangelo, op basis 

van Nissans bus NV300

In- en exterieur van 

Westfalia’s Nugget Plus

Carthago introduceert de Liner-For-Two, een luxueuze integraalcamper 

voor koppels; hieronder ziet u de ruime loungezit achterin

Le Voyageur (van 

Pilote) innoveert: 

camera’s vervangen 

de buitenspiegel
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Het leukste aan Ierland is om te dwalen in de eindeloze 

groene heuvels, langs mysterieuze middeleeuwse kastelen 

of verlaten rotskusten, ruig en bezaaid met oude Keltische 

verhalen. Dit land barst bijna van de cultuur, natuur, muziek 

en historie. Wie op de betoverende landweggetjes het spoor 

bijster raakt, voelt zich nooit verloren, want Ierland heeft 

wellicht het vriendelijkste volk van Europa.Tekst: Reinout Burgers
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IERLAND OVERTREFT 
ELKE VERWACHTING

WOEST, FASCINEREND EN AUTHENTIEK
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Wegen en campings
De Ieren rijden net als de Engelsen links. De meeste 

wegen in Ierland zijn zeer goed, maar vaak aan-

zienlijk smaller dan in Nederland. De landwegge-

tjes zijn heel soms zo smal dat het voor een grote 

camper lastig wordt. De wegen op deze route zijn 

allemaal goed berijdbaar, maar de gemiddelde snel-

heid ligt laag. Neem je een alternatieve route, laat 

je dan  adviseren door een lokale bewoner. Ierland 

kent veel campings en voldoende camperplaatsen. 

De app van motorhomeparkingireland.com geeft 

een goed overzicht.

Het eigenzinnige maakt Ierland een bijzonder 

land om in te reizen. ‘Ierland overtreft altijd je 

verwachtingen’, weet Ierlandreisdeskundige en 

blogger Anne Treur uit ervaring te vertellen. ‘Je 

gaat niet naar dit land om de highlights te zien, 

maar vooral om het te beleven. Er zijn zoveel 

leuke weggetjes om te rijden en zoveel bijzondere 

plaatsen om te ontdekken.’ Annes bestendige liefde 

voor Ierland blijkt onder meer uit haar gelauwerde, 

professionele website met de mooiste plekjes en 

avontuurlijkste routes: ditisierland.nl. 

 ‘Ierland is zoveel fraaier dan je van tevoren 

kon bedenken. Het land is authentiek en zeker 

ondergewaardeerd.’

London in het klein
Wie Dublin bezoekt zal meteen het gevoel 

krijgen twintig of zelfs meer jaren terug in de tijd 

gereisd te zijn. Juist deze speciale sfeer maakt 

de hoofdstad van Ierland zo’n goede start van 

een camperreis door Ierland. Anne: ‘Dublin is 

een beetje London in het klein. Het is een beetje 

grauw, maar wel erg gezellig met veel pubs en 

restaurants. Je hebt het uitgaansgebied Temple 

Bar in het middeleeuwse centrum. In de Trinity 

College Library is het 1200 jaar oude Book of 

Boven links: Achill 

Island; rechts: Wild 

Atlantic Way

Kells te zien, een meesterwerk gemaakt door 

Keltische monniken. Dublins musea geven een 

mooi overzicht van cultuur en geschiedenis van 

het land.’ Er is in Dublin genoeg te doen om er een 

dag extra te vertoeven. Huurcampers kunnen hier 

vertrekken.

Van Dublin neem je de M50 en de R117 om bij 

Bray de wonderschone tuinen van landhuis Powers 

Court te bezoeken. Terug naar Enniskerry en over 

de L1011 ofwel Wicklow Road naar Wicklow 

Mountains National Park, een onherbergzaam 

heidegebied met vennetjes en watervalletjes. 

‘Vooral in de late zomer is het hier magisch. 

Als de heide bloeit, kleurt alles prachtig paars’, 

vertelt Anne. De Old Military Road (R115) slingert 

dwars door de Wicklow Mountains. Anne: ‘Het 

hart van de Wicklows is Glendalough. Twee 

meren midden in de bergen met een hele oude 

kloosternederzetting uit de zesde eeuw, fraaie 

architectuur en ruïnes. De dagroute eindigt in het 

kleine dorpje Rathdrum.

Schilderachtige weggetjes
Over de R752 naar het lieflijke plaatsje Avoca, 

bekend om zijn kopermijnen en de Avoca 

Handweavers. Het dorp heeft de oudst werkende 
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wolweverijmolen in Ierland. Bij Woodenbridge 

neem je rechtsaf de R747. Een schilderachtig 

weggetje langs de Aughrim rivier richting Tinahely 

en Carlow. Bij Crossbridge, zo’n 7 km voor 

Hacketstown sla je linksaf de L7208 op richting 

Clonmore naar een prachtige, oude en zeer 

vervallen kasteelruïne. Rij richting Hacketstown 

en Carlow. Vlak voor dit stadje ligt de Brownshill 

Portal Tomb, gemaakt van stenen die tot wel 

honderd ton wegen. Verder naar Kilkenny, dat 

bekend is van het bier. In het oude centrum zijn 

Kilkenny Castle en St. Canice’s Cathedral de 

moeite van even ronddwalen waard.

De N76 en R691 gaan direct naar de beroemde 

Rock of Cashel toe. Onderweg kom je langs 

Ballingarry waar het Famine Warhouse 1848 

een indrukwekkend verhaal vertelt over de 

grote Hongersnood en opstand van 1848. Rock 

of Cashel, een iconisch kasteel uit de vijfde 

eeuw, staat fier boven op een rotsheuvel. Anne: 

‘Dit  belangrijke bolwerk was onder meer de 

zetel van de Hoge Koningen van Munster. Heel 

bijzonder om dit te zien.’ De camping in Glen of 

Aherlow, nabij Tipperary, is een fijne plek om te 

overnachten. 

Titanic en emigranten
Naar de zuidkust van Ierland neem je de N24 

naar Cahir Castle. Ook dit kasteel is een prachtig 

historische burcht gelegen aan de rivier Suir. 

Verder over de M8 en over de N25 rij je eerst naar 

Cobh (R624). ‘Cobh is de laatste havenplaats waar 

de Titanic stopte, in het Cobh Heritage Centre is 

onder meer een leuke expositie over de Titanic. 

Vanuit deze stad zijn veel Ieren naar Amerika 

vertrokken.’ Met de Passage West Ferry steek je de 

Boven, met de klok 

mee: Malin Bridge bij 

Malin Head; Wicklow 

Mountains; Fanad 

Head Lighthouse 

in Donegal; Mount 

Errigal in Donegal; 

Fungie, de beroemde 

dolfijn van Dingle

rivier Lee over om vervolgens Cork te bereiken. 

Volgens Anne is Kinsale een idyllisch havenplaatsje 

met leuke pubs (Spaniard Inn) en restaurantjes. Een 

prima plek om een dag uit te rusten. Charles Fort 

aan de Kinsale Harbour is de moeite waard om te 

bezichtigen. 

Langs de kust gaat de route verder naar schier-

eiland Mizen Head. Langzaamaan wordt het 

landschap rotsachtig en ruiger met een typische 

Ierse atmosfeer. Eerst ga je over de N71 en R597 

naar het druïdenaltaar Dromberg Stone Circle dat 

zo’n drieduizend jaar oud is. Bij Ballydehob neem 

je de R592, het schiereiland op. De weg gaat over 

in de R591 richting Goleen. Blijf deze weg volgen 

en sla rechtsaf de L4402 op. Dit landweggetje naar 

Mizen Head wordt smaller en avontuurlijker, maar 

de uitzichten zijn spectaculair. ‘Mizen Head Signal 

Station is de zuidwestpunt van Ierland’, vertelt 

Anne. ‘Vanaf het gebouw loopt een gewaagd 

wandelpad over de grillige rotsen. Hier kun je 

misschien walvissen, zeehonden en dolfijnen 

spotten.’ Neem de doorgaande weg weer terug 

naar Goleen om in het alleraardigste kustdorpje 

Bantry te overnachten.

Ring of Kerry
Ierland heeft vele schiereilanden met wilde 

kustlijnen en desolate binnenlanden. De Wild 

Atlantic Way gaat over de schiereilanden Beara 

en Kerry, een etappe met zowel lieflijke als 

uitzonderlijk ruige kanten. Vanuit Bantry ga je 

naar Glengarriff waar je de R572 oprijdt over het 

schiereiland Beara naar Dursey Island, dat je met 

een kabelbaantje kunt bezoeken. Via Allihies rij je 

verder naar Laurargh en neemt dan de R574 over 

de Healy Pass, een spectaculaire bergpas door 
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een verlaten en ruig gebied; zo moet Ierland ooit 

gevoeld hebben. Pak bij Adrigole de kustweg R572 

naar Glengarriff en rij vervolgens naar Kenmare.

Kenmare is het begin van de rondrit Ring of Kerry. 

De N70 komt langs de mooiste dorpjes en fraaiste 

vergezichten. Ga beslist even naar Valentia Island. 

Uiteindelijk brengt de N70 je naar Killarney. 

‘In deze levendige stad aan Lough Leane kun je 

een dag bijkomen en prachtig wandelen door het 

National Park, bijvoorbeeld naar de Torc Waterfall. 

Ross Castle is leuk om in de avond even naartoe te 

lopen.’

Het volgende schiereiland is Dingle Peninsula. 

Volg de kustwegen, want dat is een fraaie route. 

Langs de R561 is het strand van Inch te vinden 

en in de baai bij het knusse dorpje Dingle 

woont een tamme dolfijn, Fungie. De Slea Head 

scenic route is een absolute aanrader. Onderweg 

wachten heerlijke kronkelwegen met fenomenale 

vergezichten over zee en bergen. 

Terug in Dingle koers je naar Tralee. Dat kan met 

een camper niet via de smalle Conor Pass (max. 

2 ton en 1,83 m breed). Dus het is beter om de 

N86 naar Tralee te nemen en daarvandaan naar 

Tarbert waar je de veerpont over de Shannon pakt 

om vervolgens in Doolin uit te komen. Vlak voor 

Doolin aan de R478 liggen de imposante Cliffs of 

Moher, Ierlands trots met als hoogste punt 214 m 

boven de zee. In de verte zijn de Aran Islands te 

zien. 

Het einde van de wereld
‘Te droog om een man te verdrinken, geen boom 

om hem op te hangen en geen grond om hem te 

begraven’, citeert Anne een oude soldatenuitspraak 

over de Burren. Deze kustroute (R479 en R477) 

heeft een ongekend ruige schoonheid. Soms rij 

je onder de rotsen door terwijl de zee tegen de 

weg aan beukt. Langs de N67 naar Galway staat 

het prachtig vervallen Dunguaire Castle. Galway 

is letterlijk kleurrijk aan historie en gebouwen. 

Een goede plek voor een lunchpauze om de sfeer 

van het centrum op te snuiven. De N59 voert 

naar Clifden op schiereiland Connemara. Voor 

liefhebbers van Ierse geschiedenis is er halverwege 

weer een tower house: Aughnanure Castle, een 

van tweehonderd bewoonbare burchten in county 

Galway. Anne: ‘Het verrassende van de N59 is het 

gevoel dat je naar het einde van de wereld rijdt 

en dan ineens doemt Clifden op. Bij Clifden ligt 

het Connemara National Park met het gebergte 

Twelve Bens. De mooiste route vanuit Clifden is 

de korte Sky Road. Bij Letterfrack kun je naar de 

top van Diamond Hill wandelen. Daar heb je een 

waanzinnig uitzicht op het schiereiland, de zee en 

alle eilandjes.’

Reis terug in de tijd
Kylemore Abbey is een zeer fraai benedictijns 

nonnenklooster aan een groot meer. De N59 

meandert langs de kust – met mosselboerderijen 

– en beweegt daarna met de rivier mee naar 

Westport, Newport en Mulrany. Bij Mulrany neem 

je linksaf de R319 naar het afgelegen Achill Island. 

Bij Keel ligt het Slievemore Deserted Village, een 

nationaal monument van honderd stenen hutjes uit 

de vroege middeleeuwen. 

Terug naar Mulrany en hier volg je de N59 

naar Sligo. Voorbij deze stad neem je de 

N15 naar Donegal. Dit is een lange etappe. 

The Gateway Lodge in de stad Donegal heeft 

overnachtingsplekken met faciliteiten voor 

Boven links: Dunluce 

Castle in Noord-Ierland; 

onder: het Keltisch 

kruis verwijst naar het 

christendom en naar 

de oude Keltische 

cultuur in Ierland

Eigen camper of huurcamper
Wie met de eigen camper wil reizen, kan kiezen tussen twee veerdiensten 

plus een tocht door Zuid- of Midden-Engeland of één lange veerdienst vanaf 

Cherbourg in Normandië. Huurcampers vind je in alle soorten en maten. 

Prijzen variëren van 60 euro per dag voor een VW-camper in het laagsei-

zoen tot 250 euro voor een ruime vierpersoonscamper in het hoogseizoen.
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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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Met de klok mee: 

in veel Ierse pubs is 

regelmatig livemuziek 

te horen; de Carrick-

a-Rede touwbrug in 

Noord-Ierland; Rock 

of Cashel; Drombeg 

stone circle ofwel 

het Druïdenaltaar

campers. ‘Donegal is de poort tot de hele county en 

een leuk stadje om te overnachten met restaurantjes 

en pubs’, vertelt de Ierlandspecialist. ‘County 

Donegal is indrukwekkend. De route door deze 

streek is een tocht door de woestenij van een 

intens ruig landschap. Dat hier mensen wonen 

en overleven is voor velen onvoorstelbaar. Vooral 

Glenveagh National Park en Bloody Foreland zijn 

voorbeelden hoe wild en verlaten Ierland kan zijn.’ 

De laatste koning van Ierland
De afstanden in Donegal zijn niet groot, maar de 

wegen zijn kronkelig, de tochten duren langer. 

Over de N56 rij je naar Slieve League. Dit zijn 

de hoogste kliffen van Ierland, maar ze zijn 

minder zichtbaar dan de Cliffs of Moher. In de 

buurt ligt ook Glencolmcille Folk Village, een 

boeiend streekmuseum. De R320 gaat over de 

Glengesh Pass, veel haarspeldbochten met weidse 

vergezichten. Na het dorpje Ardara rij je over de 

N56 naar het plaatsje Dungloe ofwel An Clochán 

Liath. Anne: ‘Een typisch levendig Iers stadje zoals 

je het verwacht met gezellige pubs en regelmatig 

livemuziek.’

Om een goede indruk te krijgen van het woeste 

Donegal moet je het binnenland in. Vanaf de 

N56 neem je rechts de R251 richting Glenveagh 

Nationaal Park. Onderweg kom je langs Mount 

Errigal. Deze kegelvormige berg is benoemd 

tot meest iconische berg van Ierland. In het 

ruige Glenveagh Nationaal Park kun je naar het 

gelijknamig kasteel rijden en korte wandeltochten 

maken. Na het park rij je naar Meenlaragh. Hier 

kun je, zonder camper, de veerboot naar Tory 

Island nemen, want wie in Ierland is, moet een keer 

een eiland bezoeken. Volgens Anne is Tory Island 

bijzonder: ‘Hier woont nog de laatste ‘koning’ van 

Ierland, de traditionele Rí Thoraí. Iedere bezoeker 

wordt door hem persoonlijk begroet met de 

welkomstwoorden fáilte romhat. Een nacht op dit 

kleine eiland is een authentieke ervaring, alsof je 

door een museum van ongerept Ierland loopt.’

Je neemt de middagboot terug en vervolgt de route 

over de N56 naar Dunfanaghy. Hier kun je fijn 

overnachten. 

Scheepswrakken en haaien
De volgende etappe voert naar Malin Head. Bij 

Creeslough sla je links af de R245 op. Op deze 

weg ligt aan de linkerkant het Doe Castle. Een 

paar kilometer voorbij Carrigart sla je wederom 

linksaf de R247 op. Deze fraaie weg brengt je naar 

Cionn Fhánada ofwel de Fanad Head vuurtoren. 

Na het bezoek rij je een stukje terug en sla je 

linksaf de L1072 in naar Portsalon, een pittoresk 

weggetje door typisch Iers landschap met heggen 

en muurtjes. Verder via de kust naar Rathmullan 

en Letterkenny. Dan over de N14, en later de N13, 

richting Derry. Vlak voor Burt ligt het bijzondere 

fort Grianan of Aileach (Tempel van de Zon). Dit 

stenen ringfort op een heuvel was duizenden 

jaren geleden een politiek bolwerk en stamt uit 

de ijzertijd. Bij Burt kom je op het schiereiland 

Inishowen. Dit afgelegen en dunbevolkte gebied 

is gevormd door de zeewind en wordt gekenmerkt 

door rotsen en heuvels met lage begroeiing. Via 

de kustweg kom je uiteindelijk bij Malin Head. 

Dit noordelijkste puntje van Ierland is berucht 

om de vele scheepswrakken voor de kust, haaien 

en walvissen. Hier zijn scènes van Star Wars 

opgenomen.

Causeway Coastal Route
De volgende dag gaat de reis naar Greencastle 

en neem je de veerboot naar Magilligan. De 

grens tussen Ierland en Noord-Ierland steek je 

met het pontje over. Aan de andere kant wacht 

de Causeway Coastal Route (A2). Dit is een van 

de mooiste routes van Ierland en overal langs de 

weg zijn bezienswaardigheden. Verscheidene 

plekken dienden als filmlocatie, bijvoorbeeld 

voor Games of Thrones. Voorbij Portrush staat 

het middeleeuwse kasteel Dunluce als sinistere 

herinnering aan barre tijden, boven op een rots om 

zo het zeekanaal te bewaken. Iets verder ligt de 

Giant’s Causeway (‘Dam van de Reus’, want onder 
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De nieuwe Trend 
Nu nog beter

Kent u de nieuwste TREND? Moderne styling, ruim uitgerust tegen een gunstige prijs. 
Met een houtvrije “Lifetime-Smart” bodemconstructie en een garage perfect geschikt 
voor uw E-bikes. Een ruime koelkast met een inhoud van 142 liter, een 70 cm brede 
toegangsdeur met coupé instap en een optioneel te verkrijgen hefbed voor extra 
slaapplaatsen.

Ontdek zelf de populaire Trend modellen bij uw Dethleffs dealer.

Voor meer informatie en een actueel dealeroverzicht kijkt u op:
www.dethleffs.nl

Afbeeldingen vertonen opties die 
tegen meerprijs verkrijgbaar zijn. 
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Boven: Ha’penny 

Bridge over the Liffey 

in Dublin; links: 

The Temple Bar is 

het middelpunt van 

Dublin’s uitgaansleven
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Camperroute Ierland

Dag  1  Dublin

Dag  2  Dublin – Rathdrum 80 km

Dag  3  Rathdrum – Tipperary 185 km

Dag  4  Tipperary – Kinsale 160 km

Dag  5  Kinsale

Dag  6  Kinsale – Bantry 170 km

Dag  7  Bantry – Kenmare 175 km

Dag  8  Kenmare – Killarney 175 km

Dag  9  Killarney 

Dag 10  Killarney  – Dingle 125 km

Dag 11  Dingle – Doolin 185 km

Dag 12  Doolin – Clifden 155 km

Dag 13  Clifden – Achill Island 120 km

Dag 14  Achill Island – Donegal 220 km

Dag 15  Donegal – An Clochán Liath 130 km

Dag 16  An Clochán Liath – Meenlaragh/Tory Island 80 km

Dag 17  Meenlaragh/Tory Island – Dunfanaghy 30 km

Dag 18 Dunfanaghy – Malin Head 165 km

Dag 19  Malin Head – Belfast 210 km

Dag 20  Belfast

Dag 21  Belfast – Drogheda 165 km

Dag 22  Drogheda – Dublin 50 km

Totale afstand: circa 2600 km

water loopt hij door tot Schotland), een geologisch 

fenomeen dat zijn weerga niet kent. De natuur 

vormde hier een landpunt uit 40.000 veelhoekige 

basaltzuilen. Bij Ballingtoy, dat een leuk haventje 

heeft, is de touwbrug van Carrick-a-Rede waar 

je fantastisch kunt wandelen langs de rotskust 

en de kliffen. Verderop bij Ballystrudder zijn The 

Gobbins, naar verluidt Europa’s meest dramatische 

klifpad (niet altijd open). De A2 eindigt in Belfast, 

de roemruchte hoofdstad van Noord-Ierland. Een 

boeiende stad om een dag extra te blijven met 

Titanic Belfast, St. George’s Market, Belfast Castle, 

Parlementsgebouwen en botanische tuinen. 

Prehistorische grafheuvels
Vanuit Belfast neem je de A2. Bij Portaferry is 

een veerboot. Na de overtocht rij je verder naar 

Downpatrick en Clough. Na Castlewellan sla je bij 

The Thierafurth Inn (A25) linksaf, Bog Road, aan 

het eind rechtsaf en op de kruising weer linksaf 

Moyad Road in. Deze eenzame weg voert dwars 

door de uitgestrekte verlatenheid van de Mourne 

Mountains. De bergweg komt uit in Kilkeel. Na 

Newry steek je de grens met de republiek Ierland 

over. Drogheda is de perfecte laatste overnachting. 

Hier liggen de grafheuvels van Newgrange, 

UNESCO-Werelderfgoed. Nog vol van Ierland kun 

je van hieruit eenvoudig naar beginpunt Dublin. <
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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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‘Door deze camper 
ga ik beter fi etsen’
Dat zegt Cédric Louwers, 17 jaar en afgelopen maanden naast 

zijn VWO actief als wielrenner, veldrijder om precies te zijn. 

Cédric wilde deze winter voor het eerst eens serieus werk 

maken van een volledig veldritseizoen. Dat betekende zo’n 17 

zater- en zondagen vroeg op en naar een koers ergens in Limburg 

of Brabant. En dat gebeurde met een Dethleffs Evan, een ideale 

kampeerauto voor sportieve uitstapjes. Die werd elk weekend 

volgeladen met twee racefi etsen, gereedschap, rollerbank 

(om warm te rijden onder de luifel) en reservewielen; een 

hogedrukspuit ging mee om na afl oop het materiaal schoon te 

spuiten. En dan zie je het voordeel van een camper bij de koers: 

alles kan mee, omkleden gaat voor en na de wedstrijd in een 

warme kampeerauto, de luifel dient bij sneeuwval en regen als 

een prima onderkomen en met omgedraaide voorstoelen was 

er ook nog een prima zitje voor koffi e en broodjes. De warme 

kachel biedt natuurlijk groot comfort op koude, natte plekken. 

Door deze camper kan Cédric nog sneller en beter fi etsen: hij 

behaalde na 17 wedstrijden een mooie top-10 klassering in een 

internationaal veld met ruim 45 coureurs.

Camperplaatsen in Andalusië

De regering van de Zuid-Spaanse regio Andalusië komt de camping-

eigenaren tegemoet in hun wens om de (kleine) camperplaatsen ook 

allerlei regels op te leggen, zoals eisen aan de percelen en het aantal 

plaatsen met schaduw. Het is nog onduidelijk welke gevolgen dit zal 

hebben voor camperplaatsen. Het wetsvoorstel is in voorbereiding en 

zal waarschijnlijk dit voorjaar in het parlement worden besproken.

Frankrijk: snelheid op 
N-wegen omlaag
Om het stijgende aantal verkeersdoden terug te brengen heeft de 

Franse regering een maatregel aangekondigd. Op de provinciale 

tweerichtingswegen (N- en D-wegen) wordt per 1 juli 2018 de 

maximum snelheid verlaagd van 90 naar 80 km/h.

Mini-onderzoek bestemmingen 
TopCamper-lezers
Naar aanleiding van de verloting van een Trono (opblaasstoel) kregen 

we inzicht in de recente bestemmingen van tientallen lezers van ons 

blad. Van de 75 reizen was 38 procent langer dan 3 weken, 29 procent 

duurde 1 tot 3 weken en 33 procent duurde maximaal 6 dagen. 

De  top  5 van de (eind)bestemmingen: Nederland, Frankrijk, Italië, 

Duitsland, Spanje.

Nieuwe camperstalling in 
Dordrecht
Dit voorjaar begint de bouw van nog een grote Multibox 

stalling aan de Kerkeplaat in Dordrecht. Er worden 160 plaatsen 

gerealiseerd, 24/7 toegankelijk zonder afspraak. Nadere 

informatie op www.multibox-garageparken.nl.

Uw reis in TopCamper?

In bijna elk nummer besteden we aandacht aan een bijzondere 

reis van een lezer van TopCamper. 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. Belangrijk is dat u over 

voldoende goede foto’s beschikt (minimaal 1 Mb per foto, liefst 

wat meer). De redactie zal in overleg met u het verhaal schrijven 

of redigeren. Wij hebben het liefst een wat ongebruikelijk 

verhaal met originele foto’s.
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We beginnen onze tocht langs de Leie in Gent. 

In het historische hart van de stad stromen de 

Leie en de Schelde samen. Gent behoeft bij 

Nederlanders nauwelijks een introductie. De rijke 

geschiedenis, de veelheid aan monumenten, de 

interessante musea, het kasteel, de historische 

wijken en het uiterst gevarieerde horeca-aanbod 

maken de stad aantrekkelijk. Gent is bovenal een 

gezellige stad, zeker tijdens de Gentse Feesten die 

in de derde week van juli het centrum tien dagen 

lang op zijn kop zetten.

Gent
De prachtige gevels van de Gras- en Korenlei 

spiegelen zich in het water van de Leie. Op 

zonnige dagen veranderen de kades in een groot 

terras waar Gentenaren en toeristen, jong en oud, 

genieten van de zon en het water. De afgelopen 

jaren hebben de grote stadspleinen een ware 

metamorfose ondergaan, nu vormen ze één groot 

KUNSTENAARS 
LANGS DE LEIE

De Leie ontspringt in Noord-Frankrijk en 

stroomt bij Wervik Vlaanderen binnen. Na 

109 km mondt de rivier in Gent uit in de 

Schelde. Vooral het stuk van de Leie tussen 

Deinze en Gent is bijzonder mooi. Hier 

volgt de rivier nog haar oorspronkelijke loop 

langs vriendelijke dorpen en open weide-

landschap. Dat romantische landschap en 

het bijzondere licht inspireerden tal van 

schilders die zich hier rond 1900 vestigden. 

Tekst: Bartho Hendriksen

Foto’s: Toerisme Kortrijk, 

Westtoer, Mary Kuiper
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De Leiestreek
Ten zuiden van Gent ligt de Leiestreek. Zeker 

het gedeelte tussen Gent en Zulte is van een 

betoverende schoonheid. De rivier slingert 

zich door het Oost-Vlaamse landschap, langs 

lieflijke dorpjes en laaggelegen weilanden 

(meersen). Rivierbochten werden in de loop der 

tijd afgesneden waardoor oude rivierarmen als 

herinneringen in het landschap achterbleven. 

Traditioneel is de Leie bekend om het vlas. Het 

rivierwater is rijk aan kalk en ijzer en daardoor 

zeer geschikt voor het roten van vlas. Bij dit proces 

wordt de pectine die de vlasvezels bijeenhoudt 

afgebroken en kan het vlas worden verwerkt. 

De Leie dankt haar bijnaam ‘Gouden rivier’ aan de 

goudgeelachtige kleur die het roten veroorzaakte. 

In 1943 werd de vlasindustrie langs de Leie 

verboden waarna de waterkwaliteit langzaam 

verbeterde.

REISVERHAAL

Linker bladzijde: 

schilderij ‘Bietenoogst’ 

van Emile Claus geeft 

het werk aan de Leie 

weer (Museum van 

Deinze);  boven: 

twee beelden van 

Gent; daaronder: 

een oude Leie-arm
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plein met de opvallende Stadshal als centraal 

ontmoetingspunt. De drie torens van het Belfort, de 

St.-Niklaaskerk en de St.-Baafskathedraal bepalen 

al eeuwenlang de skyline van de stad.

Vanuit het centrum wandel je door het autovrije 

stadshart naar het Gravensteen, het middeleeuwse 

stadskasteel. Daarachter ligt de wijk Patershol, 

een van de oudste en sfeervolste wijken. In 

het begin van de twintigste eeuw was het een 

achterstandswijk met kroegen, bordelen en 

logementen. Na 1980 werd de wijk gesaneerd, wat 

resulteerde in een aantrekkelijke woonwijk met 

talrijke restaurants.

Een watertaxi over de Leie brengt ons naar het 

STAM, het Stadsmuseum Gent. Een chronologisch 

parcours neemt de bezoeker mee op reis door de 

tijd en vertelt het verhaal van de stad. Op korte 

afstand liggen nog twee andere museale highlights: 

het eerbiedwaardige Museum voor Schone 

Kunsten (MSK) met kunst van de middeleeuwen 

tot 1950 en van Jeroen Bosch tot René Magritte. 

Op een ‘boogscheut’, zoals de Vlamingen zeggen, 

ligt het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 

(S.M.A.K.).

Latemse schilders
De Leiestreek is de bakermat van de Latemse 

schilders. In het gevolg van kunstschilder Albijn 

Van de Abeele (1835-1890) streken schilders, 

beeldhouwers en dichters neer in de dorpen 

langs de Leie. Ze waren het grotestadsleven 

moe en zochten de eenvoud van het platteland. 

St.-Martens-Latem en Deurne groeiden uit tot 

kleine kunstenaarskolonies. Hun werken en die 

van hedendaagse kunstenaars zijn te bewon-

deren in de musea van Deinze, Deurle en 

Machelen-aan-de-Leie.
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Boven: Museum 

Gevaert-Minne in  

St.-Martens-Latem;  

rechts: de 

Keuzemeersen bij 

St.-Martens-Latem; 

Leiekamper in  

St.-Eloois-Vijve; 

onder: Leielandschap 

bij restaurant De 

Notelaer in Deinze

Maar deze vlakke streek die rust aan de stille Leie 

als in wijd gestrekte moederarmen:

welk is haar geheim, welke hare gelokene macht, 

dat niemand weerstaat aan hare zoetheid,

aan de adel vol beminnelijkheid…?

Karel van de Woestijne, 1917

Twee lieflijke dorpen
Vanuit Gent zetten we koers naar St.-Martens-

Latem, een rustiek villadorp aan de oever 

van de Leie. De witte St.-Martinuskerk in het 

dorpscentrum werd in 1121 gebouwd, maar in 

de loop van de eeuwen vele malen verbouwd 

en vergroot. Voor het nieuwe gemeentehuis staat 

een bronzen buste van de dichter Karel van de 

Woestijne (1878-1929) die tussen 1900 en 1906 in 

Latem woonde. 

Ook Deurle was eeuwenlang een inspiratiebron 

voor kunstenaars. In 1860 vestigde Xavier de 

Cock zich als eerste schilder in het dorp. Na hem 

kwamen tal van kunstenaars die in de traditie 

van de Latemse School werkten. Vooral rond de 

Dorpsstraat met de St.-Aldegondiskerk, de achter 

een witte muur verscholen pastorie en de twee 

uitspanningen is de dorpse sfeer goed bewaard. 

Tussen de boomgaard en de kerk klimt een smal 

pad omhoog. Op de top van de heuvel bouwde 

Cyriel Buysse zijn atelier op palen wat hem een 

ongehinderd vergezicht bood op de Leie.

In de villawijk aan de overzijde van de hoofdstraat 

staat het Museum Gustaaf De Smet, het voormalige 

woonhuis-atelier van Gustaaf De Smet (1877-

1943). Het huis staat vol herinneringen aan het 

leven en het werk van deze bekende Latemse 

schilder. Het nabijgelegen Museum Dhondt-

Dhaenens is het levenswerk van het echtpaar 

Jules Dhondt en Irma Dhaenens. Zij verzamelden 

tijdens hun leven kunstwerken van moderne en 

hedendaagse Vlaamse kunstenaars. Het echtpaar 

besloot in 1967 hun verzameling open te stellen 

voor het publiek in een nieuw te bouwen museum. 

Tijdens tentoonstellingen is de vaste collectie niet 

te bezichtigen.

Kasteel Ooidonk
Na een eerste kennismaking met de Latemse 

schilders steken we de Leie over naar Bachte-

Maria-Leerne. We laten de camper achter in het 

kasteeldorp en lopen over een fraai met bomen 

omzoomde laan naar de Blauwe Poort, de toegang 

tot kasteel Ooidonk. Het kasteel ligt op een 

natuurlijke verhoging (donk) in de moerassige 

weilanden. Het huidige kasteel in Vlaams-Spaanse 

renaissancestijl stamt uit het midden van de 

zestiende eeuw, maar de geschiedenis van Ooidonk 

gaat veel verder terug. Het interieur bevat zeldzame 

meubelstukken, historische voorwerpen, tapijten 

en unieke verzamelingen. Rond het kasteel ligt een 

groot park dat uitnodigt tot een wandeling. Het 

kasteel is jammer genoeg alleen op zondagmiddag 

open voor het publiek; het park is dagelijks 

geopend, maandag uitgezonderd.

We lopen terug naar het dorp en rijden naar Deinze. 

Deze oude industriestad bezit een verrassing: 

het Museum van Deinze en de Leiestreek, dat de 

trendy naam mudel draagt. Het strak vormgegeven 
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museum, fraai gelegen in een park aan de Leie, 

geeft een overzicht van de kunstenaars uit de 

Latemse School. Het schilderij Bietenoogst van 

Emile Claus behoort tot de topstukken van het 

museum. Naast de vaste collectie worden er 

tijdelijke tentoonstellingen gehouden. 

Machelen-aan-de-Leie
Het centrum van Machelen heeft zich gevleid 

langs een oude arm van de Leie. Vanaf het kleine 

amfitheater aan het Kerkplein is de rivierbocht 

te overzien. Achter de kerk ligt het Roger Raveel 

Museum, een strak, wit, hedendaags gebouw, dat 

harmonieert met de intieme dorpskern. Raveel 

(1921-2013), een van de belangrijkste naoorlogse 

schilders van België, opende in 1999 een museum 

in zijn geboortedorp. Het eigenzinnige museum 

bezit meer dan 300 schilderijen, 2500 tekeningen 

en een verzameling grafiek. Er is meer werk van 

Roger Raveel in het dorp te zien. De Muur der 

Verbeelding op het Plein van de Nieuwe Visie is 

een betonnen muurinstallatie van bijna 40 m lang. 

Boven: twee 

stadsbeelden van 

Kortrijk en het witte  

Roger Raveelmuseum 

in Machelen

Roodbruine bieren
Na Deinze krijgt de Leie een ander, strak-

ker aanzien. Dit deel van de Leiestreek is de 

bakermat van de roodbruine bieren. ‘Roodbruin’ 

is een blend van jong bier van hoge gisting met 

een bier van spontane gisting dat minimaal 

achttien maanden heeft gerijpt. Met zijn zure en 

lichte smaak is het een uitstekende dorstlesser. 

Brouwerij De Brabandere (sinds 1894) in Bavik-

hove (Harelbeke) is een van de vier authentieke 

brouwerijen die nog steeds volgens de typische 

methode roodbruine bieren bereiden.

Camperplaatsen
In de Leiestreek vind je volledig ingerichte 

kampeerautoterreinen in Harelbeke, Kortrijk, 

Sint-Eloois-Vijve (Waregem), Wervik (foto) en 

Machelen-aan-de-Leie. Stadscamping Blaar-

meersen in Gent heeft ook speciale plaatsen 

voor campers. Vanaf de camping gaat recht-

streeks een bus naar de autoluwe binnenstad.
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Het bestaat uit een beeldengroep, spiegels, witte 

vierkanten, witte palen en grasgroene poorten. 

Op de nieuwe begraafplaats ligt de Nederlandse 

schrijver Gerard Reve (1923-2006) begraven. 

Op zijn steen staat te lezen: U heb ik lief. Reve 

verhuisde in 1993 naar Machelen waar hij de 

voormalige doktersvilla betrok. 

Kortrijk, stad aan de Leie
Vanuit Machelen volgen we de Leie 

stroomopwaarts naar Kortrijk. De stad mag zich 

als lid van het UNESCO Creative Cities Network 

‘creatieve stad aan de Leie’ noemen. Kortijk leek 

misschien wat ingedommeld, maar die tijden 

zijn voorbij. Het vernieuwde Kortrijk pronkt 

met opvallende architectuur, trendy restaurants, 

een kunsteneiland en aantrekkelijke kaaien. 

De Leie stroomt de stad waardig binnen bij de 

middeleeuwse Broeltorens die door de Broelbrug 

met elkaar zijn verbonden. Bijzonder is dat de Leie 

met twee stromen door de stad gaat en daardoor 

een eilandje heeft gevormd. Een wandeling langs 

de Leieboorden, de oevers van de rivier, is meer 

dan de moeite waard. Texture Museum is gevestigd 

in een voormalig vlasverzendhuis met goudkleurig 

dak. De naam verwijst naar het textielverleden van 

de stad en naar de impact ervan op het landschap 

in Vlaanderen. Het museum toont de stappen 

van de vlasteelt naar de productie van linnen, 

alsmede de ontwikkeling van deze industrie die 

de regio rond de Leie welvaart bracht. Ook het 

multimediale museum Kortrijk 1302 over de 

Guldensporenslag is een bezoek waard. En dat 

geldt zeker ook voor het historische centrum, 

het intieme begijnhof met de veertig witgekalkte 

huisjes en het avant-gardistische kunstencentrum 

Buda. Meng deze culturele hoogtepunten met 

de culinaire geneugten van de stad en je hebt 

voldoende redenen om wat langer in die ‘andere 

stad aan de Leie’ te verblijven. <
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VEERCOMFORT  
EN STABILITEIT

Het rijgedrag van een camper wordt beïnvloed door een hoog zwaartepunt 

plus een grote massa. Zo kunt u een instabiel en zweverig gevoel waarnemen 

tijdens het passeren van vrachtwagens, op rotondes, in bochten en bij 

zijwind. Er zijn oplossingen voor.

TECHNIEK

De originele vering van het basisvoertuig is 

dikwijls niet opgewassen tegen langdurige zware 

belading. Dat kan resulteren in doorzakken van 

de ophanging. Met name integrale campers hellen 

dan voorover. Door de jaren heen kan dat hellen 

toenemen. Ook een lange overhang achter kan 

problemen geven, bijvoorbeeld bij het oprijden 

van een veerpont. Zulke omstandigheden kunnen 

maken dat u minder ontspannen en relaxt reist.

Aanpassingen mogelijk
Een bekend bedrijf in de branche met oplossingen 

voor dergelijke problemen is VB-Airsuspension. 

Sinds 1993 is hun doel het ontwikkelen, 

produceren en verkopen van (lucht)veersystemen 

en veeraanpassingen voor lichte bedrijfswagens en 

campers. Nieuw in het programma is de Upgrade 

Kit voor campers. Deze omvat een compleet 

nieuw ontwikkelde veerpoot en schokdempers 

bij de achterwielophanging. De dempers zijn 

voorzien van FSD technologie. FSD staat voor 

Frequency Selective Damping ofwel frequentie-

afhankelijke demping.

Hoe werkt de schokdemper?
In de wielophanging van een voertuig wordt een 

schokdemper of schokbreker gemonteerd om 

de werking van de vering te dempen. Zonder 

schokdempers zou een voertuig op en neer blijven 

deinen. Een schokdemper bestaat uit een cilinder 

met daarin een zuiger en dempervloeistof. Deze 

vloeistof stroomt via kleine openingen in de zuiger. 

In de cilinder gaat een zuiger op en neer wanneer 

het onderstel in- en uitveert. Door de weerstand 

die de vloeistof aan de zuiger biedt worden de 

veerbewegingen gedempt. De dempingskracht is 

afhankelijk van de snelheid waarmee de vloeis tof 

door de openingen stroomt. In de nieuwe schok-

dempers van VB-Airsuspension zit een speciale klep 

die in staat is om de dempingskracht te variëren. 

HET RIJGEDRAG VAN EEN ZWAAR BELADEN CAMPER KAN 

WORDEN VERBETERD

Tekst en foto’s: 

 CamperCaKe

Van links naar rechts: 

voordempers plus 

veren klaar voor 

montage; voordemper; 

nieuwe demper achter

(lees verder op blz.31)
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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 Carthago premium DNA en uw voordelen: 
+
+
+
+
+

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

Carthago Reisemobilbau GmbH     • •     info@carthago.com     •     www.carthago.com

Liner- 
premiumklasse

highliner

chic c-line

Comfort-premiumklasse

Lichtgewicht- 
premiumklasse

c-tourerc-compactline

Een premium klasse 
camper op zich.

Het Carthago premium DNA 
uit de Liner premiumklasse.
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Onze handelspartners verheugen zich op uw bezoek:

Duijndam Caravans & Campers B.V.

Linders Kampeerauto‘s

Bruggink Caravans & Campers

De Roo Campers en Caravans BV

RSF GmbH
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De proef op de som
Wij gaan op pad naar GS Autotaaltechniek 

van Geery Van der Steen, een dealer van VB-

Airsuspension in Sint-Oedenrode. Hij gaat de 

Upgrade Kit monteren zodat wij zelf het effect 

kunnen ervaren. De camper, een integrale Eura 

Mobil op een Fiat Heavy chassis, stuurt op zich 

prima en heeft probleemloos 17.000 km gereden. 

Wel ervaren we tijdens het rijden hinder van 

sporen in het wegdek en lichte schommeling 

tijdens inhaalmanoeuvres van vrachtwagens. En de  

camper helt enigszins voorover. 

Allereerst monteert Geery, na verwijdering van 

de oude veerpoot, de nieuwe VB-FSD strut. Een 

complete voorveerpoot, specifiek ontwikkeld 

voor campers met een Fiat X250/X290 chassis. 

Deze veerpoot heeft een speciale schokdemper 

en schroefveer en zorgt ervoor dat de camper 

aan de voorzijde vijf centimeter hoger komt te 

staan. Daarmee wordt de veerweg langer zodat 

oneffenheden in het wegdek beter worden 

opgevangen. Dan is de achteras aan de beurt. 

Hierop monteert Geery de VB-FSD shockabsorber, 

speciaal ontworpen voor het Fiat X250/X290 

chassis. Dit onderdeel stabiliseert de camper zodat 

het rijgedrag wint aan comfort. Na montage volgt 

uitlijning van het onderstel van de camper. 

Door vervolgens nog een hulpluchtveersysteem op 

de achteras te monteren verwachten we optimaal 

resultaat tijdens onze ritten. Bij VB-Airsuspension 

noemen ze dat VB-SemiAir. Hierbij wordt een 

luchtbalg aan de bladvering toegevoegd voor extra 

ondersteuning. Deze luchtbalgen zijn links en 

rechts apart instelbaar, handig bij ongelijkmatige 

belading. Het hulpluchtveersysteem is, als optie, 

bedienbaar vanuit de cabine. Zo reist u met 

wisselende belading altijd comfortabel en stabiel.

Uitstekend resultaat
Tijdens de proefrit na montage bleek al direct 

het veranderde rijgedrag. Het voelde of we over 

wolken reden, dit ondanks het feit dat de Eura 

Mobil standaard een prima wegligging heeft. 

Ook de licht voorover hangende kop kijkt nu 

fier vooruit!  Als camperjournalist reizen we met 

diverse soorten campers; van het hier bereikte 

resultaat zijn we wel onder de indruk. De Upgrade 

Kit kost inclusief montage ongeveer € 2500; als 

ook VB-SemiAir word gemonteerd komt daar 

ongeveer duizend euro bij. <

Tip voor buscampers
Buscampers staan dikwijls op een Fiat Light 

chassis en zijn regelmatig overbeladen. 

Hierdoor verandert het aanslagrubber tussen 

bladveer en chassis in een aanligrubber. Van 

vering is nauwelijks meer sprake! De VB-

SemiAir in combinatie met de Upgrade Kit is 

juist voor de langere buscamper een ideale 

oplossing.

Boven: wielkast 

voorzijde vóór en na de 

aanpassing; luchtvering 

achter; bedieningsunit 

luchtvering; 

onder: luchtveringset 

klaar voor montage

TOP015_00_Veercomfort hs.indd   31 12-02-18   10:58



32    •    TopCamper 15    •     maart 2018

Globe-Traveller Voyager X
EEN VREEMDE EEND IN DE BIJT?

De Voyager is leverbaar met zowel een Fiat als een 

Peugeot basisvoeruig, met de daarbij behorende 

motoren en carrosseriekleuren. Tussen die merken 

zijn er geen grote verschillen. De motoren zijn 

iets anders en bij Peugeot ontbreekt helaas de 

mogelijkheid van een automaatversie.

Exterieur
Tijdens de bouw van de Voyager krijgt de voorzijde 

een nieuwe, polyester kop. Hierdoor ontstaat 

meer stahoogte. Bovendien past dan voorin een 

bovenbed. Aan de achterkant ongeveer hetzelfde 

verhaal. Hier vervangt een polyester achterwand 

met klep de klassieke openslaande deuren. Zo 

verandert het bestelbusuiterlijk in een smaakvolle 

kampeerbus. Trouwens, vlak de isolatieverbetering 

niet uit plus de binnenruimtewinst van maar liefst 

Ook in Polen dringt de immense populariteit van de buscamper door. ’s Lands 
kampeerbusfabrikant Globe-Traveller draagt daar zeker aan bij. Het merk biedt vijf 
modellenreeksen waarvan de Active en de Challenge tot de zogenaamde instappers 
behoren; in die modellen is er keuze uit vier indelingen en de hoogte is 2,60 m. Model 
Explorer heeft een hoger busdak, 2,80 m. En tot slot de beide paradepaardjes, de Pathfinder 
en de Voyager. Robuuste polyester aanpassingen geven deze wagens beduidend meer 
cachet. Wij nemen een kijkje in de Voyager X, een wagen van 2,95 m hoog en 6,36 m lang. 

twaalf centimeter. De bagageruimte onder het 

bed is bereikbaar via de achterklep waar u ook de 

cassette van het toilet aantreft. Prettig is de geheel 

vlakke dubbele binnenvloer waarin de watertanks 

vorstvrij zijn opgeborgen. De Voyager is voorzien 

van inbouwramen, standaard lichtmetalen 

velgen en een luifel. Prima is de veiligheid door 

installatie van dubbele airbags. Tel daarbij op een 

multimediasysteem plus navigatie, cruise control, 

automatische airco in de cabine, een buitendouche 

en op afstand bedienbare deurvergrendeling en 

voilà, alles zit erop en eraan.

Wonen en koken
Ronduit chique is de interieuruitstraling dankzij 

de meubelcombinatie van donker hout met 

wit glanzende kastkleppen. Trouwens, ook de 

Tekst: CamperCaKe 

Foto’s: fabrikant, 

CamperCaKe,  
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CAMPERNIEUWS
lederen meubelbekleding met geborduurd logo 

draagt hieraan bij. Handig is de mogelijkheid 

om de smalle wandtafel van de zithoek te 

verwijderen voor veel extra bewegingsruimte. 

Een comfortabele zit bieden beide voorstoelen 

met geïntegreerde gordels. Ook voor de tv is 

een prima plek ingeruimd in een bovenkast 

aansluitend aan de L-bank van de zithoek. Dus 

zicht vanuit de zithoek of het achterbed, aan 

u de keuze. Doordat het keukenblok lekker 

smal is, en de hoeken sierlijk zijn afgerond, 

is er een goede doorloop. Het aanrecht bevat 

een Dometic tweepitsgasstel en spoelbak met 

ernaast nog wat werkruimte. Via de geopende 

schuifdeur zijn de keukenkasten ook van buiten 

te openen. Tegenover het keukenblok staat de 

compressorkoelkast, een CoolMatic CR-110, 

met een inhoud van 100 l en een 10 l vriesvak. 

Rondom de koelkast bieden laden en kasten veel 

hang- en legruimte.

Slapen en douchen
De achterzijde is de blikvanger in dit interieur, 

zeker in de buscamperwereld. Aansluitend aan 

het keukenblok staat een designtoiletkast met rvs 

waskom, spiegel en enige opbergruimte. Voor de 

benodigde privacy sluit een houten schuifwand 

het woongedeelte af. Achter een stevige houten 

deur rechts achterin treffen we de douche- en 

toiletruimte. Het Dometic draaitoilet staat 

tegen de achterwand en een klein dakluik met 

Omnivan verdrijft het vocht na een douchepartij. 

Een kunststof vouwdeur beschermt de 

toegangsdeur, wel even het toilet droogwrijven 

na het gespetter. Een Frans bed, met een afmeting 

van 205 bij 123 laat u wel knus tegen elkaar 

slapen! Wellicht biedt hier het uitklapbare 

bovenbed (187x 134) boven de dinette uitkomst. 

De onopvallende constructie van dit bovenbed 

is bijzonder, overdag is het een nepbovenkast. 

Beide bedden hebben lattenbodems en goede 

matrassen. De warmwatervoorziening en 

verwarming komt vanonder het bed uit de 

Truma 4 combiketel.

Resumé
We constateren dat deze designkampeerbus 

uit Polen een goede aanvulling is op het 

hogere segment buscampers. Vooral dankzij 

de polyester ingrepen staat er een sierlijk, 

solide ogende buscamper. Hoge ogen gooit 

de creatieve indeling die een ruimtelijk gevoel 

geeft. De stahoogte van 2,10 m (voorin) draagt 

hier zeker aan bij. Opvallend is de sfeervolle 

indirecte verlichting rondom. Met € 78.000 

is de Voyager zeker niet laaggeprijsd, maar 

door de gebruikte materialen en de perfecte 

afwerking is deze buscamper z’n prijs meer dan 

waard. Nieuwsgierig geworden? Bij Raema in 

Nederweert, sinds kort Globe-Travellerdealer, is 

deze camper te bewonderen. <
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Harry (69) en Marleen (68) hebben het plan om 

van Uruguay door Brazilië, Argentinië, Paraguay 

en Bolivia naar Chili te rijden. In Chili naar het 

uiterste zuiden en dan via Argentinië en Bolivia 

naar Peru. Daar zal de bus worden achtergelaten 

en een half jaar later willen ze de reis vervolgen. 

Hieronder leest u hun verslag van een deel van de 

eerste etappe.

Keuze en voorbereiding
Toen we weer eens de reiskriebels kregen, keken 

we op wereldkaart om te zien welk gebied het 

FRAGMENTEN UIT 
EEN REISJOURNAAL
Harry Fitié en Marleen Schreuder zijn ervaren wereldreizigers, ook per 

camper. In 2014 bouwden zij een korte Mercedes Sprinter om tot een 

kampeerbus die precies aan de eisen voor reizen door alle continenten 

voldoet. Tussen 2017 en 2021 willen zij een grote reis maken door de 

Amerika’s en Azië. In de winters, want de zomermaanden willen ze in 

Nederland doorbrengen.

Tekst en foto’s: Harry Fitié 

en Marleen Schreuder

verst van Nederland lag. Gerekend naar het 

oosten is dat Vuurland, het zuidelijkste puntje van 

Zuid-Amerika. Het leek ons een hele uitdaging 

om daar in een aantal etappes naar toe te reizen. 

Of omgekeerd: te beginnen in Vuurland en 

terugrijden naar Nederland. We hebben natuurlijk 

wel een paar oceanen over te steken en de 

auto is geen amfibie. Navraag bij verschillende 

scheepvaartmaatschappijen leerde dat het goed 

mogelijk is om de auto over de oceanen te 

vervoeren. Er is een RoRodienst tussen Antwerpen 

en Uruguay. Een soortgelijke verbinding bestaat 

ZUID-AMERIKA, DEEL 1 VAN EEN WERELDREIS PER CAMPER
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naar wens en een dag later gaan we dan echt op 

pad. Over ongeveer dezelfde route als met de 

huurauto rijden we naar het oosten. 

Gemakkelijke grensovergang
Brazilië is een erg groot land en wij zullen alleen 

een aantal zuidelijke provincies doorkruisen. 

Rio Grande del Sul is een welvarend gebied. 

Al eeuwen wonen hier veel mensen uit Europa, 

vooral Duitsers en Italianen. We naderen de grens 

tussen Uruguay en Brazilië. Van onze vorige reis 

door Rusland naar Azië zijn we zwaarbewaakte 

grenzen gewend met vaak bewapende militairen en 

strenge controle. Hoe zal het hier zijn? We volgen 

de borden richting grens. Een aantal kilometers 

verderop ontwaren we tot onze verbazing een 

Portugees verkeersbord. Ongemerkt zijn we in 

Brazilië beland. Ook latere grensovergangen geven 

weinig problemen. Belangrijk is dat je bij aankomst 

en vertrek een stempel krijgt in je paspoort. Voor 

de auto krijg je bij aankomst een formulier dat je 

bij vertrek weer moet inleveren. Doe je dit niet dan 

heb je bij controle een probleem: jij en de auto 

verblijven illegaal in het land.

Zuid-Brazilië
We rijden naar het gebied van de Missões, de 

missies. In de koloniale tijd waren hier jezuïeten 

REISVERSLAG

Linker bladzijde: 

straatmuzikant in 

Montevideo; 

boven: São Miguel 

was een grote 

missiepost; watervallen 

van de Iguaçu; 

links: op zoek naar 

kleine missieposten 

in Zuid-Brazilië

ook tussen Californië en Japan. Dus in principe 

is het mogelijk om van Vuurland helemaal terug 

naar Nederland te komen. Bovendien is zo’n 

RoRodienst handig. Je hoeft je auto niet in een 

container te stoppen maar hij wordt aan boord 

gereden (Roll on) en op de plaats van bestemming 

er af gereden (Roll off).

We boekten een ticket voor de boot van 

Antwerpen naar Montevideo op 15 september 

2017. Wij vliegen zelf dan een maand later, 

precies op tijd om de auto 16 oktober in 

Montevideo op te halen. En daar is het dan lente. 

De weken voor vertrek heb ik de Mercedesbus 

goed onder handen genomen. 

Twee weken wachten in Uruguay
Wij zijn volgens plan op 15 oktober in 

Montevideo. De camper blijkt later te komen 

dan verwacht. Telkens weer wordt de datum 

van aankomst uitgesteld. Inmiddels kennen we 

Montevideo op ons duimpje. We huren daarom 

een auto en rijden naar de kust. Het is de moeite 

waard: prachtige stranden, palmbomen en hier en 

daar een dorp. We bezoeken Cabo Polonio waar 

de grootste kolonie zeeleeuwen van Zuid Amerika 

leeft. Na ruim twee weken krijgen we het bericht 

dat we de camper kunnen ophalen in de haven. 

We zijn als kinderen zo blij. De aflevering loopt 
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gevestigd. Zij waren niet alleen actief in Brazilië 

maar ook in Argentinië, Bolivia en Paraguay. 

De orde werd in 1534 opgericht, onder meer om 

noden te lenigen. Dit viel samen met de verovering 

van Zuid-Amerika door de conquistadores. Deze 

veroveraars gingen niet zachtzinnig om met de 

indianen: die werden uitgewrongen, van hun 

bezittingen beroofd, tot slavernij gedwongen 

en uiteindelijk vaak zonder pardon gedood. De 

jezuïeten kwamen op voor de indianen. We 

bezoeken de goedbewaarde ruïne van de post in 

São Miguel, UNESCO werelderfgoed. Alleen de 

restanten van de kerk staan er nog.

Over Argentijns grondgebied rijden we richting 

Foz do Iguaçu om de beroemde watervallen 

te bezoeken. De wegen tot nu toe zijn heel 

behoorlijk, meestal geasfalteerd. Wel is de weg 

vaak smal en is er soms veel vrachtverkeer.

Mennonieten in Paraguay
In Paraguay bezoeken we de Mennonieten. De 

Nederlander Menno Simons is de stichter van deze 

religieuze beweging die wereldwijd anderhalf 

miljoen volgelingen heeft. Menno was een Fries en 

leefde in de 16e eeuw, de tijd van de reformatie. 

De geschiedenis van de Mennonieten is het 

verhaal van een diaspora van bijna vijfhonderd 

jaar. De groep verplaatste zich eerst naar Pruisen, 

later naar Rusland, vandaar naar Canada, de VS en 

Mexico. En in de jaren 30 van de vorige eeuw ook  

naar Paraguay. Er wonen nu circa veertigduizend 

Mennonieten in de Chaco, een dorre, droge 

streek, groter dan Duitsland. De Mennonieten 

leven van akkerbouw, veeteelt en agrarische 

industrie. Zij spreken Platduits en trouwen binnen 

hun gemeenschap. De achternamen verraden 

hun afkomst: Vandijck, Friesen, Hildebrand. 

Ook de namen van de koloniën zijn duidelijk: 

Fernheim, Neuland, Menno, maar ook Friesland en 

Volendam. De geschiedenis van de Mennonieten 

is een verhaal van overleven en doorzetten. Zij 

leefden lang erg traditioneel; inmiddels zijn paard 

en wagen verruild voor 4x4 en tractor. En vrijwel 

alle inwoners zijn modern gekleed. Slechts hier 

en daar zie je nog vrouwen en meisjes in lange 

rokken. Maar nog steeds zijn er veel kerken en 

speelt de religie een belangrijke rol.

De weg naar Bolivia
Over die route doen wilde verhalen de ronde. 

We informeren bij diverse mensen, de berichten 

verschillen behoorlijk. Volgens sommigen is de 

weg goed als het maar niet regent, anderen trekken 

een bedenkelijk gezicht. De route van 400 km 

gaat verder door de westelijke Chaco, een vrijwel 

onbewoond gebied. Het alternatief is een omweg 

van meer dan 2000 km. We besluiten de gok 

te wagen. Gelukkig valt het mee. Zo’n 50 km is 

ontzettend slecht, grote gaten, hobbels en kuilen, 

maar verder is de weg redelijk en soms zelfs heel 

goed. Een onverwacht voordeel van de lichte regen 

is dat de weg niet zo stoffig is.

Boven, met de klok 

mee: flessenboom; 

ploeteren door 

de modder in het 

Boliviaanse hoogland; 

El Fuerte, het oude 

Incafort; rood zand 

van de Andeswegen; 

onder: Duitse namen 

in Paraguayaans 

mennonietenland
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Bolivia
Bolivia is een geweldig land. We kijken onze ogen 

uit en vallen van de ene in de andere verbazing. 

Het landschap is schitterend, kleurrijk en heel 

divers. De mensen zijn vriendelijk en het eten is 

lekker met uitzondering van het brood waar je 

je tanden op stuk bijt. En de wegen? Soms goed, 

vaak redelijk en een enkele keer verschrikkelijk 

slecht, vooral als het geregend heeft. Bolivia is 

circa 26 keer zo groot als Nederland. Er wonen elf 

miljoen mensen: ruim de helft is inheems (Quecha 

en Aymara) en bijna eenderde mesties. Het is het 

eerste land op deze reis waar de aanwezigheid van 

de indianen overal zichtbaar is. Dat heeft invloed 

op het straatbeeld: kleurrijk, levendig en vaak wat 

rommelig. Het Andesgebergte beslaat een groot 

deel van Bolivia: hoogvlakten boven vierduizend 

meter en bergtoppen tot 6882 m. Gelukkig hebben 

we geen last van hoogteziekte, onze cocabladeren 

hebben we niet gebruikt.

Mijnwerkers van Potosí
De zilvermijn van Potosí maakt de meeste indruk 

op ons. Rond 1540 ontdekten de Spanjaarden 

een enorme zilverader in een berg op de 

hoogvlakte van Bolivia. Ze noemden de berg 

Cerro Rico, ofwel Rijke Berg. Daar stichtten ze 

een nederzetting die we nu kennen als Potosi. 

Het is een barre omgeving op 4100 m hoogte. De 

mijn had een grote potentie, maar het vinden van 

mijnwerkers was moelijk. Op die hoogte bevat de 

Boven: een klein 

zwart busje op een 

Boliviaanse bergweg; 

indianenmarkt van 

Tarabuco; links: 

pastorale idylle op 

vierduizend meter; de 

zilvermijn van Potosí; 

op de zoutvlakte van 

Uyuni; onder: Potosí
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lucht weinig zuurstof en in de mijn is dat natuurlijk 

nog veel minder. Bij het maken van gangen komen 

giftige dampen vrij en werken in de brokkelige 

mijngangen, in het stof, de verstikkende warmte 

en de duisternis is een soort voorportaal van de 

hel. Omdat vrijwel niemand bereid was om dit te 

doen besloot de Spaanse gouverneur om een oud 

Incagebruik (mita) te hanteren. Elke indianenstam 

moest een aantal jonge mannen leveren om in 

de mijnen te werken. De zilveropbrengst was 

geweldig. Ook Nederland heeft ervan geprofiteerd. 

De zilvervloot die Piet Hein kaapte, bevatte zilver 

dat vrijwel geheel uit Potosí kwam. De zware 

werkomstandigheden zouden hebben geleid tot 

miljoenen omgekomen mijnwerkers.

Er wordt nog steeds in de mijn gewerkt. Veel zilver 

is er niet meer. Nu is het vooral tin. Volgens een 

recente BBC rapportage worden er elke maand 

vijftien vrouwen weduwe door ongelukken in 

de mijn. Met een gids maken we  een wandeling 

door de mijnschacht. Het is er donker, maar onze 

lampen geven voldoende licht om te zien waar je 

loopt. Het is er warm en er is veel stof. We kunnen 

af en toe rechtop staan, maar je moet wel 

uitkijken om je hoofd niet te stoten. In de schacht 

rijden trolleys over rails. De wagens worden 

voortgeduwd door twee mannen. Een volle kar 

kost hen erg veel kracht. De gids houdt regelmatig 

een trolley tegen. We maken dan een praatje en 

geven een blikje frisdrank. Over het algemeen zijn 

het jonge mannen. Ze werken van ‘s morgens drie 

uur tot ‘s middags drie uur en verdienen ongeveer 

vijftien euro per dag.

De weg naar Chili
In Bolivia bezoeken we ook andere hoogtepunten 

zoals het Incafort el Fuerte de Samaipata, de 

kleurrijke indianenmarkt in Tarabuco, hoofdstad 

Sucre met zijn merkwaardige begraafplaats, het 

zoutmeer van Uyuni en de Maragua-krater. En niet 

te vergeten de weg naar de Chileense grens. Die 

is onverhard en erg stoffig. We zitten nog steeds 

hoog, op zo’n 4500 m. In de verte zien we de 

vulkaan Ollagüe, er komt een rookpluim uit. Bij 

de vulkaan moeten we de grens over. We ontdoen 

ons van het pakje coca dat nog bijna vol is. Terwijl 

in Bolivia vrijwel iedereen coca gebruikt, is het in 

Chili streng verboden. De lucht betrekt en donkere 

wolken pakken zich samen. We komen terecht in 

een soort maanlandschap. Uit een zoutmeer lijken 

dampen op te stijgen. De witte wolken trekken 

over de weg die voor ons ligt. Aan de kant staat 

een onbemande vrachtwagen geparkeerd. Verder 

zien we niets: geen mensen, geen auto’s, geen 

huizen. Terwijl we onze weg vervolgen door dit 

unheimische landschap, trekt geleidelijk de nevel 

op. De auto is bedekt met een witte laag zout. 

De grens is geen probleem. In een surrealistisch 

landschap staan een paar gebouwtjes; er is zelfs 

een station. Vanuit Potosí gaat het gedolven erts 

per smalspoor naar Chili. We zien een trein 

naderen vanuit Bolivia, de wagons worden 

getrokken door drie diesellocomotieven; grote 

pluimen zwarte rook. Aan Chileense kant zetten 

we de auto in een ruïne ter bescherming tegen 

de wind. Links van ons een zoutmeer met roze 

flamingo’s die hun kostje zoeken. Achter ons de 

contouren van een vulkaan. Hoe mooi wil je het 

hebben? <

Boven: een ruïne biedt 

enige beschutting tegen 

de wind bij de grens 

Bolivia-Chili; gasfles 

vullen; links: vlaggen 

op de Salar de Uyuni

Wordt vervolgd – zie ook 

harryenmarleen.reislogger.nl
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Weinsberg CaraCompact 
600 MEG Edition Pepper
BESTSELLER MET PIT

Standaard bezit de Pepper een polyester dak, de 

sandwichconstructie is 30 mm dik en verstevigd 

met houten spanten. Styropor dient als isolatie. 

Nu eens niet gebouwd op een Fiat Ducato maar 

op een Peugeotchassis met 130 pk motor met 

light breedspoorchassis zoals gebruikelijk in 

deze klasse. De Peugeotmotor beschikt over de 

AdBlue-technologie die uitstoot van schadelijke 

stoffen beperkt. 

Exterieur
De lichtmetalen velgen en de roodbruin-zilveren 

striping bezorgen de Edition Pepper z’n eigen 

uitstraling. Handig dat aan beide zijden van 

Halfintegraalspecialist Weinsberg, bloedverwant van Knaus, verrast de camperaar met 
een vurige special. Deze gepimpte CaraCompact genaamd Edition Pepper rolt bij de 
Knausfabriek in Jandelsbrunn van de band. Wat betreft indeling en omvang is deze special 
identiek aan de CaraCompact 600, z’n pittige uitstraling steelt echter de show. Ook de 
Pepper is een zogenaamde Van-uitvoering: smal, dus gemakkelijker in het verkeer. Hij is 
verkrijgbaar in twee indelingen: een dwarsbed achter of twee eenpersoonsbedden; die 
laatste indeling is meer en meer geliefd onder camperaars. Vooral op smalle bergwegen of 
tijdens een stedentrip is deze camper op z’n best. 

de camper een garagedeur zit. In de garage 

bevindt zich ook de gaskast met ruimte voor 

twee 11 kg flessen. Met de sjorogen kun je 

bijvoorbeeld fietsen vastzetten. De bekende 

servicebox, afkomstig van de Knausfamilie, 

verrijkt ook deze Pepper aan de linkerzijde. 

Hierin zitten de stroomaansluiting (230 V), 

de vulopening voor de schoonwatertank, de 

afsluiters van de schoon- en vuilwatertank en 

de vorstbeveiliging van de Truma combiboiler. 

Goed voor elkaar! Deze Pepper-uitvoering van 

de CaraCompact is vooral aantrekkelijk omdat 

er veel extra’s bij de prijs zijn inbegrepen, 

optiepakketten waarvoor normaalgesproken 

Tekst: CamperCaKe

Foto’s: fabrikant, 

CamperCaKe
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extra moet worden betaald. Neem bijvoorbeeld 

de standaard achteruitrijcamera die een prettige 

hulp is tijdens het parkeren, het complete tv-

systeem: Oyster 85 Premium Twin schotelantenne 

plus een 21,5 inch led tv-scherm. Zelfs een 

multimediaspeler met DAB+, cd, all-in-one 

navigatie met touchscreen en drie jaar kaartupdates 

staan de camperaar ter beschikking. En de finishing 

touch aan de buitenkant: een Thule luifel.

Wonen 
Het trendy interieur doet niet vermoeden dat de 

Weinsberg in een lagere prijsklasse valt. Fraai 

afgeronde meubels in essenhoutlook met sierlijke 

grijze afwerking en ledverlichting onder het 

aanrechtblad. Aan het keukenblok, links naast de 

toegangsdeur, ontbreekt niets. Drie gaspitten, een 

ronde spoelbak en een brede, zelfsluitende lade. 

Een smalle Dometic koel-vriescombinatie (149 l) 

staat ernaast. Het lichtgrijze aanrecht en de vaste 

tafel in dezelfde tint kunt u beide verlengen. In de 

living, met dinettebank en twee voorstoelen, is 

zitplaats voor vier. Licht en ruimtelijk oogt het 

interieur dankzij de grote dakramen en de lichte 

bekleding. Blikvanger is de speciale bekledingsstof 

met geborduurde logo’s. De geïntegreerde led tv 

hangt boven de dinette tegen de wand van de natte 

cel. Praktisch detail: een opstaande rand langs 

planken in de bovenkasten. ’s Avonds verandert 

indirecte sfeerverlichting het interieur in een knus 

verblijf. De camper telt drie 230 V stopcontacten; 

voor het opladen van telefoon en tablet zijn er 

enkele USB-stopcontacten.

Slapen, douche en toilet
Achterin de camper ziet het slaapgedeelte 

er verzorgd uit. Ieder z’n eigen bed of het 

middengedeelte opvullen voor de wat knussere 

variant. Fijn is de kastruimte onder de bedden en 

boven het hoofdeinde. Let bij de bovenkasten wel 

op je hoofd, een buil is hier snel opgelopen! In de 

compacte toiletruimte is het een beetje inschikken 

geblazen. Door de verschuifbare wastafel rest er 

een krappe zit op het toilet. Om een douche te 

nemen schuif je de wastafel terug boven het toilet. 

Na sluiting van de kunststoffen schuifdeur is ook 

hier de bewegingsruimte beperkt. Vanuit het Truma 

verwarmingssysteem van 6 kW is 12 l warm water 

beschikbaar.

Resumé
De Weinsberg Edition Pepper is geheid aanlokkelijk 

qua prijs en toebehoren. Met z’n lengte van 

6,74 m en breedte van 2,20 m heeft hij een prettig 

hanteerbaar formaat in het verkeer. Het lage 

eigen gewicht zorgt voor 740 kg laadvermogen, 

dat pakt toch gemakkelijk in. De AdBlue Euro 6 

Peugeotmotor is eigentijds en betrouwbaar. Groot 

voordeel: dankzij z’n complete uitrusting staat deze 

Pepper reisklaar voor een bedrag van € 63.116.<
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Concorde Charisma 850 L
MAG HET EEN ONSJE MEER ZIJN?

Een camper van dit formaat krijgt uiteraard een 

stevig onderstel. De door ons bekeken Concorde 

troont op een Iveco 70 C 21 chassis met een 

maximaal draagvermogen van 7490 kg. Bij een 

ledig gewicht van 5465 kg rest er dus 2000 kg 

laadvermogen. Daarvoor moet de gemiddelde 

camperaar flink aan de sjouw. Voor de 3 l Euro 6 

motor die 205 pk levert is geen berg te hoog. En, 

met een 8-traps automaat, luchtgeveerde stoelen 

en grandioze vergezichten reist u als een vorst!

Cabine en autonomie
Grote busspiegels dragen bij aan een veilige 

reis. De cabine is een geheel eigen ontwerp van 

Het Noord-Beierse gehucht Aschbach dankt zijn bekendheid aan de daar gevestigde 
Concordefabriek. Ruim vijfendertig jaar produceert men hier de premiumklasse onder 
de campers. Indrukwekkende verschijningen, mede vanwege de bouw op het hogere 
Ivecochassis en de forse dubbele vloer. Met name geïnteresseerd in de binnenhuis-
architectuur nestelen wij ons in de Charisma 850 L. Naast de standaardluxe beschikt de 
wagen die wij bekijken over een aantal extra’s. Dat is tevens het sterke punt van deze 
fabrikant: individualiteit tot in detail.

Concorde. Zo plaatst de fabrikant de stoelen 

verder naar voren en is het stuur afneembaar. 

Dat maakt het mogelijk om de bestuurdersstoel 

zonder gesjor bij te draaien. Het dashboard 

oogt sobertjes maar is uitgerust met alle 

noodzakelijke instrumenten. Jammer dat door 

deze aanpassingen beide airbags ontbreken! 

In de dubbele vloer is naast de ruimte voor 

watertanks meer dan genoeg plaats voor 

kampeerspullen. De elektrische installatie is van 

dien aard dat u dagen in de vrije natuur kunt 

doorbrengen. Ook de watervoorraad staat flinke 

douchepartijen toe en met een 140 l lpg-tank zit 

u niet snel in de kou. 

Tekst: CamperCaKe

Foto’s: fabrikant
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Wonen en koken
Instappen is niet het goede woord – in een 

Concorde schrijdt men binnen, over vier treden. 

Het ruimtelijk gevoel is enorm, vooral als we 

beseffen dat deze gigant (8,59 m) slechts zo’n 

anderhalve meter langer is dan de gemiddelde 

camper. In de living met barzitindeling staan drie 

luxueuze zetels uitnodigend klaar. Trouwens, 

de dikke kussens van de L-bank hebben ook 

aantrekkingskracht. Luxaflex voor de ramen 

geven een huiselijke sfeer. De tv zakt uit een 

bovenkast en een soundsystem produceert 

een voortreffelijk geluid. De wijnglazen 

fonkelen in de ledversierde glazenkast. Bij het 

keukenblok springt het aanrechtblad uit minerale 

grondstoffen met geïntegreerde spoelbak in het 

oog. Met daarnaast veel pannenruimte op het 

Thetford gasstel is dit een uitnodigende werkplek 

voor de kok. Twee apothekerskasten en veel 

laden kunnen verrassend veel ingrediënten 

bergen. Wel vergen de fraai glanzende 

bovenkasten met verborgen handgreep enige 

krachtinspanning tijdens openen en sluiten. 

De Dometic koel-vriescombinatie met gasoven 

bevindt zich naast de toegangsdeur.

Slapen en douchen
Dat we hier van een echte badkamer kunnen 

spreken zal u niet verbazen. Twee schuifdeuren 

maken het tot een fijne privéruimte. Voor de 

garderobe zijn drie hangkasten beschikbaar. 

Ertussen pronkt een sierlijk toiletmeubel. Het 

Jabsco toilet heeft een vaste tank. De keramische 

pot heeft helaas geen seniorenhoogte. De 

kwartronde douchecabine biedt een behoorlijke 

ruimte. Raam en dakluik brengen frisse lucht in 

de badkamer. Twee riante bedden, voorzien van 

een hoogwaardig slaapsysteem, staan tegen de 

achterwand. Verstelbare hoofdsteunen maken 

het mogelijk om relaxt de late film te volgen; 

want ook in de slaapkamer ontbreekt een tv-

scherm niet. Fijn is de brede opstap, zo belandt 

u moeiteloos in bed. Een groot dakluik en 

twee ramen maken het tot een gezellige, lichte 

ruimte. Jammer dat we in deze Concorde geen 

USB-aansluitingen konden ontdekken, maar 

dat probleem zal zeker oplosbaar zijn. In de 

door ons bekeken wagen ontbreekt het hefbed 

in de cabine. Hiervoor in de plaats hangen 

bovenkasten.

Resumé
Deze Charisma biedt luxe in optima forma. 

Het meeste technische vernuft zie je niet aan de 

buitenkant maar bouw en uitrusting overtreffen 

de stoutste verwachtingen. Het prijskaartje 

van zo’n drie ton is snel opgeschreven en tja, 

dan verkoopt u toch gewoon de boot? Buiten 

kijf staat dat u in de Charisma leeft als God in 

Frankrijk.<
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Zeker, als het gaat om de classificatie van wijn, 

de kwaliteitsbewaking, oenologische opleidingen 

en studies, loopt Frankrijk mijlenver voor op Italië. 

De Italianen hebben zich daar tot voor een paar 

decennia niet zoveel aan gelegen laten liggen. 

Omdat er voor het gros van de Italianen geen 

maaltijd voorbij gaat zonder een goed glas wijn, 

zijn tot in elke uithoek van het land kleinere of 

grotere wijngaarden te vinden. En omdat al die 

duizenden wijngaarden en -gaardjes heel lang 

bleven gevrijwaard van wetten en regels, kon (en 

kan) er naar hartelust voor eigen en andermans 

gebruik worden geëxperimenteerd. Dat heeft een 

enorme variëteit aan Italiaanse wijnen opgeleverd. 

Niet alleen hebben alle wijnstreken vast kunnen 

houden aan hun plaatselijke of regionale tradities, 

ook hun traditionele, plaatselijke druivensoorten 

zijn ze met trots trouw gebleven. Met als gevolg 

dat er in Italië wijn wordt gemaakt van zo’n 

tweehonderd verschillende druivenrassen. 

Uiteraard horen daar de bekende montepulciano, 

de nebbiolo en de sangiovese bij. Maar ook 

zoveel andere, minder of zelfs buiten de regio 

totaal onbekende druivensoorten met verleidelijke 

namen als tintilia, timorasso, casavecchia en 

nuragus.

Wereldtoneel
De laatste decennia is Italië in rap tempo een 

grote speler op het wereldtoneel van de betere 

wijnen geworden. Momenteel komt zo’n twintig 

procent van de wereldproductie aan wijn uit Italië. 

Van lichte, gemakkelijke maar evengoed niet te 

versmaden tafelwijnen tot zwaargewichten als 

barbera, barbaresco en de wereldwijde heerser 

onder de Italiaanse wijnen: barolo. Door de 

eigenzinnige manier van wijn maken van de 

Het is misschien wel het grootste verschil tussen 

de Franse en de Italiaanse wijncultuur. De Fransen 

begonnen al vroeg hun wijnen te omhullen met een 

haast sacraal aura van verheven te zijn boven alles, 

vaak op het arrogante af. Voor de Italianen is wijn 

daarentegen altijd een gewoon onderdeel geweest van 

hun dagelijkse maaltijden. En omdat de Italianen zich 

voor zoiets ‘basaals’ als wijn nooit in hun onbesuisde 

manier van wijnbouw hebben laten afremmen door 

allerlei strenge wijnwetten en -regels, zoals in Frankrijk, 

is Italië het land bij uitstek waar nog verrassende en 

verborgen wijnschatten op te delven zijn.

TOP015_44_Piemonte hs.indd   45 12-02-18   12:25



|   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

TOP010_AdvertentiesCS6.indd   46 13-02-18   10:00



Italianen, werden pas 28 jaar nadat Frankrijk 

begon met een classificatiesysteem voor wijn, 

de eerste stappen in die richting gezet door de 

Italianen. En zelfs nu, meer dan vijftig jaar na die 

eerste stap door Frankrijk, hebben de Italianen 

nog steeds geen wettelijke bepalingen voor 

erkenning van hun beste wijngaarden in de vorm 

van een cru-klasse. Daartegenover staat een hand 

over hand toenemende erkenning en omarming 

door consumenten wereldwijd. En niet als 

minste, plaatsing op de werelderfgoedlijst door 

UNESCO van het wijnlandschap in Piemonte 

in 2014, waaronder de wijnregio’s van barolo, 

barbaresco, barbera d’Asti vallen.

Mooie bestemming
Alleen al dat laatste zou een legitieme reden 

kunnen zijn voor een campertocht door 

Piemonte en de streek rond Alba. Maar 

dat niet alleen. Piemonte is ondanks de 

toenemende interesse voor de Noord-Italiaanse 

vakantiegebieden nog steeds een van de minder 

bezochte toeristische streken van Italië. Slaperige 

Italiaanse dorpjes en middeleeuwse stadjes die 

verborgen liggen in de welvende heuvels tussen 

bossen, rivieren, meren en vooral veel, heel veel, 

wijngaarden, maken het mogelijk om tijdens 

een tocht door deze omgeving in alle rust en 

kalmte te genieten van la dolce vita. Helemaal 

omdat naast rust, kalmte en topwijnen Piemonte 

ook nog eens hoog aangeschreven staat in de 

Italiaanse eetcultuur. In combinatie met de 

wijnen van de streek maken de vele beroemde 

kaassoorten als castelmagno en gorgonzola 

en de gerechten waarin die verwerkt worden, 

het gastronomische genieten af. Om nog maar 

te zwijgen van de vele gerechten waarin de 

befaamde witte truffel uit Alba verwerkt is. 

Nevelig
Piemonte betekent zoveel als ‘aan de voet van 

de berg’. Maar hoe lieflijk dit ook mag klinken, 

de wijnen die er worden gemaakt zijn zwaar 

en robuust. Ze kunnen de strijd met de sterke 

aardse Piemontese streeksmaken van truffel, wild, 

krachtige kazen en diverse paddenstoelen met 

gemak aan. De twee wijnen die de streek rond 

Alba wereldberoemd hebben gemaakt, de barolo 

en de barbaresco, worden allebei gemaakt van de 

nebbiolodruif. Die naam verwijst ook weer naar de 

streek rond Alba. Door de ligging is het er tussen 

oktober en april vaak mistig. Nebbiolo betekent 

letterlijk ‘nevelige’.

De Italianen, zelfs buiten Piemonte, zijn trots op 

de barolo- en barbarescowijnen. Ze noemen ze 

vaak in een zucht ‘de koningen onder de Italiaanse 

wijnen en de wijnen van koningen’. De hoge 

kwaliteit van deze wijnen was tot voor enkele 

decennia misschien wel een van de best bewaarde 

wijngeheimen in de wereld. Of misschien is 

‘geheim’ niet eens het goede woord omdat een 

geheim impliceert dat er bewust iets achter wordt 

gehouden. Want bewust wegmoffelen was zeker 

niet de reden dat de barolo en de barbaresco zo’n 

dertig jaar geleden nauwelijks uit elkaar werden 

gehouden en buiten, en zelfs binnen, de eigen 

regio nauwelijks bekendheid genoten. Beide 

wijnen hoorden, zoals de meeste wijnen in Italië, 

gewoon bij de dagelijkse gang van zaken waar het 

eten en drinken betrof. Dat en niet meer. De grote 

omkering die de opmars van een oud naar een 

nieuw tijdperk inzette voor de Piemontese wijnen, 
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kleine revolutie teweeg dreigt te gaan brengen 

in de besteding van het vakantiebudget, dan is 

er een goed streekalternatief: de barbera. Deze 

wijn van de barberadruif wordt in veel grotere 

hoeveelheden geproduceerd dan de vorige twee. 

Maar meedrijvend op de hele revolutie in het 

maken van wijn in Italië in de laatste decennia, 

heeft deze wijn een enorme kwaliteitsverbetering 

ondergaan. Voor een prijs die stukken lager ligt 

dan die voor een jonge barolo en barbaresco, 

krijgt u met de barbera een wijn die alle geroemde 

kwaliteiten en smaak bezit van de wijncultuur in 

Piemonte. 

Voor de wijnliefhebber is er tijdens een 

campertocht genoeg te ontdekken in Piemonte. 

Niet alleen de wijnen zelf, maar ook de dorpen 

en stadjes die hun namen geschonken hebben 

aan deze beroemde wijnen. Om toch volop 

te kunnen genieten van de beste barolo’s en 

barbaresco’s zonder een te grote aanslag te plegen 

op het vakantiebudget, bieden de wijnproeverijen 

die overal bezocht kunnen worden een goede 

uitkomst. Maar de beste manier om te wijnen van 

Piemonte te genieten is toch nog altijd de manier 

van de Italianen zelf: bij een uitgebreide maaltijd 

in goed gezelschap. <

met in hun kielzog ook die van de hele Italiaanse 

wijncultuur, lijkt op een avontuurlijk jongensboek.

Revolutie
Voor veel inwoners van Piemonte is daar, tussen 

hun glooiende heuvels en hun uitgestrekte 

wijngaarden, de revolutie begonnen die de 

Italiaanse wijnen tot geduchte spelers op de 

wereldmarkt hebben gemaakt. Een groep jonge 

wijnproducenten uit de Langhe-streek in Piemonte, 

waar de barolo heerst onder de wijnen, wilde meer 

bereiken dan slechts de plaatselijke markt. Met de 

bravoure van jonge revolutionairen besloten ze 

op een onbescheiden moment om ‘de beste wijn 

van de wereld’ te gaan maken. Dat besluit zorgde 

voor een ommekeer in de manier waarop wijn 

werd gemaakt in de Langhe, maar ook in de rest 

van Italië. De groep revolutionaire wijnbouwers 

zette de oude procédés volledig op hun kop en 

introduceerde moderne apparatuur en nieuwe 

technieken. In een aantal jaren stuwden ze de 

barolo op tot een wijn die wereldwijd wordt 

geroemd om zijn kwaliteiten: zwaar, ‘bruin’, 

robuust en vele jaren houdbaar. In de tien jaren na 

het inzetten van deze revolutie door de groep jonge 

wijnboeren, die de geschiedenis in is gegaan onder 

de avontuurlijke geuzennaam ‘I Ragazzi del Barolo’ 

(‘De Barolojongens’), bracht de wijnverkoop in de 

hele Langhe-streek meer geld binnen dan in de hele 

eeuw daarvoor.

Barolo en barbaresco
Het is goed om deze stoere en avontuurlijke 

achtergrond van de wijnen in Piemonte te 

onthouden als u door de Langhe rijdt. Net als ‘I 

Ragazzi del Barolo’ zijn de rode wijnen van die 

streek ‘stevige jongens’. De barolo gaat daarbij aan 

kop. Een barolo ligt om te beginnen in elk geval 

zo’n drie tot vijf jaar op eikenhouten vaten voor 

hij überhaupt verkocht mag worden. Maar door de 

kracht van de nebbiolodruif en het productieproces 

bevat de barolowijn nog veel tannines als hij 

de fusten verlaat, wat maakt dat de wijn daarna 

eigenlijk nog zo’n tien tot vijftien jaar moet rusten 

voor hij écht op dronk is. Datzelfde geldt voor de 

barbaresco, hoewel die over het algemeen iets 

minder robuust en wat zachter en eleganter is dan 

de barolo. Het hele productieproces en de tijd die 

dat vergt zijn uiteraard van invloed op de prijs. Voor 

een goede barolo en barbaresco, die voldoende tijd 

in rust hebben doorgebracht, betaal je in winkels 

ter plaatse tussen dertig en honderd euro. Maar 

omdat deze wijnen nog veel langer kunnen rijpen 

en daardoor alleen maar in kwaliteit toenemen, 

worden er voor de oudere barolo’s en barbaresco’s 

bedragen neergeteld die vele malen hoger liggen.

Barbera als alternatief
Als de prijs van een lang gerijpte barolo of 

barbaresco tijdens uw reis door Piemonte een 
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DRESDEN, GÖRLITZ, 
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De Freistaat Sachsen vormt het zuidelijke deel van Oost-Duitsland. Ook 

al is de Duitse hereniging al 27 jaar geleden, het DDR-verleden voegt een 

dimensie toe aan het reizen hier. We richten ons op de zuidelijke strook 

van Saksen, die heeft al zo onzettend veel te bieden: big city Dresden, het 

gave oude centrum van Görlitz, het bergachtige grensgebied met Tsjechië, 

de overbekende maar magisch aantrekkelijke Sächsische Schweiz met het 

Elbedal en een prachtige rit door het authentieke Ertsgebergte – om maar 

wat te noemen.

REISVERHAAL

Tekst: Harry Schuring

Foto’s: Erzgebirge Tourismus, Volkswagen Sachsen GmbH, Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen, Harry Schuring
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Waar je ook loopt of rijdt in Saksen, altijd 

is de integratie van Oost en West dichtbij 

zichtbaar. Bijvoorbeeld: pal naast de wonderbare 

reconstructies van de monumentale bouwwerken 

in Dresden – die werden pas mogelijk na de 

Wende – zie je de louter functionele Plattenbau 

van het communistische Oostblok, deels 

mensonterende volkspakhuizen. Of: rijdend over 

de lieflijk slingerende wegen in het Ertsgebergte 

komt er een knus dorpje in beeld met ergens 

aan de buitenkant een knalwit of asgrauw 

blokje flatgebouwen. Mooi? Niet mooi? In elk 

geval typerend voor de oostelijke deelstaten van 

Duitsland.

Porselein aan de Elbe
Wie graag iets wil zien van het beroemde 

Meißener porselein, begint de tour door Zuid-

Saksen zo’n 25 km voor Dresden, in het mooie 

Elbedal. De oude stad van Meißen wordt 

gekenmerkt door twee middeleeuwse gebouwen 

op een heuvel: de dom en het kasteel; die 

Albrechtsburg is eigenlijk meer een woonslot. 

Daar ontstond in 1709 de Porzellan-Manufaktur, 

nadat alchemist Böttger had uitgevonden 

hoe hard (Chinees) porselein moest worden 

gemaakt. Aanvankelijk werden Oost-Aziatische 

voorbeelden nagemaakt, later werd een eigen 

rococostijl ontwikkeld. Bij de huidige fabriek aan 

de Talstraße is een werkplaatsbezoek mogelijk.

Dresden wonderbaarlijk herbouwd
De laatste jaren is Dresden een internationale 

toeristenbestemming geworden. Vroeger stond 

de stad bekend als ‘Florence aan de Elbe’ 

vanwege de monumentale bouwwerken en 

de rijke kunstverzamelingen; het was trouwens 

bovenal een barokstad. De stad heeft veel 

meegemaakt maar de nacht van 13 op 14 

februari 1945 overschaduwt alles. In de Tweede 

Wereldoorlog liep nazi-Duitsland op zijn 

laatste benen. Om het Duitse moreel te breken 

voerden de geallieerden enkele omvangrijke 

‘tapijtbombardementen’ uit, met brandbommen. 

Het doel was om maximale schade aan te richten 

en zo veel mogelijk slachtoffers te maken. De 

monumentale binnenstad, met nog veel houten 

gebouwen, brandde bijna geheel uit. Het aantal 

burgerslachtoffers – door de DDR en neonazi’s 

altijd veel te hoog geschat – is uiteindelijk door 

Duitse historici vastgesteld op rond 25.000. Het 

bombardement op Dresden is omstreden, onder 

meer werd later de vraag gesteld: was dit geen 

oorlogsmisdaad? In DDR-tijden is puin geruimd, 

en vermalen, maar ook zijn er monumentale 

gebouwen herbouwd. Zo niet de fameuze 

Frauenkirche; de ruïne diende als herinnering aan 

de brute aanval van Britten en Amerikanen. Na de 

Wende ontstond langzaam een burgerinitiatief 

tot herbouw. In 2008 kon de barokreus met de 

grote koepel worden heropend. Driekwart van de 

totale kosten kon worden gedekt met particuliere 

giften; 43 procent van de herbouw bestaat uit 

oorspronkelijk materiaal.

Altstadt en Neustadt
Behalve die Frauenkirche bevat Dresdens Altstadt 

herbouwde monumenten als de Hofkirche, het 

Rezidenzschloß, de Semperopera en de fameuze 

Zwinger, een weelderig met beelden versierd 

barokpaleis met een grote, populaire binnentuin. 

Belangrijke kunstverzamelingen zijn te zien in de 

Vorige bladzijden: bij de 

Bastei; boven: Hofkirche, 

Elbeoever, Semperoper, 

Gemäldeglerie Alte 

Meister – alle in 

Dresden; links: twee 

keer Dresden-Neustadt 

TOP015_50_Saksen-2 hs.indd   52 12-02-18   11:59



maart 2018     •    TopCamper 15    •    53

Gemäldegalerie Alte Meister (zijkant Zwinger) en 

het Albertinum. 

Aan de andere kant van de mooie Elbe – het 

Elbedal bij Dresden was tot de bouw van een 

vierbaansbrug in 2013 UNESCO-Werelderfgoed 

– ligt Dresdens Neustadt. De naam komt van een 

zeventiende-eeuwse stadsuitbreiding. Het deel van 

de Neustadt tussen de Elbe en de ovale Albertplatz 

is door de bombardementen van 1945 verwoest. 

Net als in de Altstadt is er herbouwd en nieuw 

gebouwd, maar de samenhang is verdwenen 

en aan een bepaalde kilte valt hier en daar niet 

te ontkomen. Maar ‘boven’ de Bautzner Straße 

heerst een andere sfeer; hier huist Dresdens hippe 

scene. Loop vanaf de Albertplatz de Alaunstraße 

in en u ziet andere cafés, restaurants en winkels. 

Zijstraten als Böhmische Straße en Louisenstraße 

zijn knusser, het is hier vriendelijk, kleinschalig 

en zeer gevarieerd. Veel oude huizen zijn mooi 

opgeknapt; panden die sinds het communistische 

verwaarlozingsbeleid nog niet door de schilder 

zijn bezocht bieden goedkope ruimte aan alto’s en 

kunstenaars. Overlopen door toeristen maar wel 

bijzonder is Pfunds Molkerei (Bautzner Straße 79); 

de zuivelwinkel is eind negentiende eeuw geheel 

bekleed met Villeroy & Bochtegels, ontworpen door 

lokale kunstenaars.

Richting Görlitz
Een aardige manier om Dresden oostwaarts te 

verlaten is de zuidelijke Elbe-oever te volgen, 

Käthe-Kollwitz-Ufer geheten; daar ligt trouwens ook 

camperplaats Sachsenplatz, over het fietspad langs 

de Elbe nog geen tien minuten van het centrum. 

Liefhebbers van ijzeren bruggen zullen met plezier 

over de Loschwitzer Brücke (kunt u als adres 

VW wel transparant in Dresden
Iets buiten de Altstadt ligt de Gläserne Manufaktur, een 

transparante Volkswagenfabriek (2001) die dagelijks honder-

den bezoekers ontvangt. Er staat geen hek om het complex 

en, sinds recente aanpassingen, kan de bezoeker heel dicht 

op het productieproces komen. Hier werd het VW-topmodel 

Phaeton gebouwd (vooral voor de Chinese markt); sinds 

2016 is de moderne fabriek ingericht voor de assemblage 

van de elektrische Golf en dito Up; ook de GTE Golf en Pas-

sat, stekkerhybrides, worden hier in elkaar gezet. De elektri-

sche VW’s gaan overigens voor zestig procent naar Scandi-

navië en voor dertig procent naar de Benelux. Onderdelen 

komen uit andere fabrieken in Duitsland en worden hier 

met een tramlijn bezorgd. De werkvloer is van glimmend 

hout en de gereedschappen zijn fluisterstil. Door de hele 

productielijn schuiven magnetisch gestuurde, chauffeur-

loze karretjes met onderdelen en gereedschap  geruisloos 

heen en weer. Voor een rondleiding kunt u zich op de site 

aanmelden (glaesernemanufaktur.de). Er zijn zestig gidsen 

die samen veertien talen spreken. Na de rondleiding kunt u 

gratis een proefrit (Probefahrt) van een uur met een E-Golf 

door de stad maken!

invoeren in de navigatie) rijden, meestal Das Blaue 

Wunder genoemd. De prachtige smeedijzeren 

Elbebrug werd in 1893 geopend; nieuw was toen 

de grote overspanning, een peiler in de rivier was 

niet nodig. Voorjaar 1945 wilde de Wehrmacht bij 

haar aftocht de brug opblazen; dappere burgers 

sneden echter de ontstekingskabel door.

Van daaraf kunt u weg nummer 6 nemen naar 

Görlitz; de Autobahn zou ook kunnen. Iets over de 

helft passeert u de oude hoofdstad van de streek 

Oberlausitz: Bautzen. Het middeleeuwse centrum 

aan de Spree telt zeventien torens. De straatnamen 

zijn hier tweetalig; de oorspronkelijke bevolking 

van dit gebied waren de Sorben, nu een West-

Slavische minderheid in Duitstalig gebied. 

In Duitsland is Bautzen berucht vanwege twee 

gevangenissen die zowel door de nazi’s als door 

de Stasi werden gebruikt.

Prachtige stad aan de Poolse grens
Wie de film The Grand Budapest Hotel zag, kent 

al een van de belangrijkste gebouwen van Görlitz. 

De opnamen vonden namelijk deels plaats in 

het jugendstilachtige warenhuis uit 1913, dat 

stond toen toch leeg. In 2018 zou hier weer een 

warenhuis geopend moeten worden; het gebouw 

ziet er piekfijn uit. Het staat in de nieuwe stad 

van Görlitz, die met de autovrije Berliner Straße 

en de Straßburgpassage wel enige allure uitstraalt. 

Görlitz beschikt daarnaast over een van Duitslands 

mooiste oude binnensteden. Nadat de grauwsluier 

van de socialistische heilstaat was opgetrokken, 

kwam een prachtige Altstadt tevoorschijn, met 

ontelbare monumenten uit middeleeuwen, 

renaiassance en barok. Een wandeling over 

de sfeervolle Obermarkt en de nog mooiere 

Linksboven: mist 

in het Elbedal bij 

Lilienstein, tegenover 

Festung Königstein;

onder: het fort van 

Königstein van boven 

gezien; wandelaars 

in Naturpark 

Sächsische Schweiz
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Untermarkt leidt u, licht dalend, naar de Neisse, 

de rivier die sinds 1945 de grens met Polen vormt. 

Het Görlitzer stadsdeel aan de overkant heet 

sindsdien Zgorzelec. U loopt er zo naar toe, over 

de moderne voetgangersbrug; veel bewoners halen 

aan de overkant goedkope sigaretten en wodka. 

Als u van de brug terugloopt, omhoog langs het 

13e-eeuwse Waidhaus (van wede, een plant die 

blauwe verfstof voor wol leverde) en de kerk, 

loop dan even door naar de mooi gerestaureerde 

Nikolaivorstadt, het oudste deel van Görlitz.

Via Zittau en Tsjechië naar de Elbe
Weg 99 voert naar Zittau, door het 

Neisselandschap en langs soms wat treurige 

plaatsjes als Ostritz, grauwe flats en (sterk) 

verwaarloosde huizen. Het centrum van het stadje 

Zittau maakt een wat betere indruk, hoewel de 

herinneringen aan schrale tijden voor het oprapen 

liggen; weinig gevelreclame bijvoorbeeld – die 

was er niet in de DDR, er was immers ook geen 

concurrentie. Dan de Zittauer Berge in: bij Oybin 

en Lückendorf is het landschap mooi, hier en daar 

ligt een hotel of een restaurant op een uitzichtrijke 

plek. Bijna ongemerkt passeren we de grens met 

Tsjechië. Op weg 13 slaan we rechts af, richting 

Děčín (38 km). Onderweg zijn de boodschappen 

goedkoop, net als de diesel. Děčín ligt aan de 

Elbe, die hier Labe heet. De weg naar Dresden 

voert soms pal langs de Elbe. Eenmaal weer over 

de Duitse grens is er een keur van campings en 

camperplaatsen, bijvoorbeeld bij kuurplaats Bad 

Schandau en het dorpje Königstein, plaatsjes die 

zichtbaar betere tijden hebben gekend. De Festung 

Königstein is imposant, hooggelegen, uitzichtrijk 

en een enorme toeristentrekker; de kern van het fort 

is een middeleeuws kasteel. 

Niet missen: Bastei
De Sächische Schweiz, zoals het Elbsandstein-

gebirge ook wel wordt genoemd, is een klassieke 

Duitse natuurbestemming. Vroeg in de negentiende 

eeuw waren kunstenaars, wild van het romantische 

landschap, de voorlopers. Het gebied is nog altijd 

een prima wandelbestemming, het toerisme maakt 

een ietwat bedaagde indruk. Maar... het zou dom 

zijn om de Bastei niet te bezoeken. Het zandsteen 

van dit middelgebergte heeft door watererosie 

curieuze vormen aangenomen waaronder 

tafelbergen, kloven en hoge rotspeilers. Een goed 

voorbeeld van die laatste is de Bastei, een top-

tienattractie in Duitsland. De camper kan worden 

geparkeerd, het laatste stuk moet worden gelopen. 

Het pad naar de Bastei (het bastion) loopt tussen 

een hotel en twee restaurants door. De rotsformatie 

kent grillige vormen. Vanaf een uitzichtplateau is er 

een wonderschoon uitzicht op het Elbedal; de rivier 

ligt bijna tweehonderd meter lager. De iets lager 

gelegen Basteibrücke werd in 1851 aangelegd.

Heerlijk toeren door het Ertsgebergte
Vanaf het aardige Elbestadje Pirna nemen we de 

mooie weg door het Müglitztal naar Glashütte, 

een plaatsje waar peperdure horloges worden 

gemaakt. Eigenlijk volgen we een deel van de 

Deutsche Alleenstraße, een ‘lanenroute’ die 

wordt gekenmerkt door rijkbeboomde wegen. 

Omdat de bewegwijzering op veel plekken 

ontbreekt, noemen we even de plaatsen langs de 

route: Dippoldiswalde, Frauenstein, Rechenberg-

Rechtsboven: het 

Erzgebirge leent zich 

voor toeren, ook per fiets 

en te voet; linksboven 

en hiernaast: Görlitz. 

twee keer de oude stad  

en het interieur van 

het Kaufhaus (‘Grand 

Budapest Hotel’); 

onder: de ribgewelven 

van de Annenkirche 

in Annaberg
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Bienenmühle, Sayda, Olbernhau, Marienberg, 

Wolkenstein, Annaberg-Buchholz, Schwarzenberg. 

Al die plaatsjes hebben wel iets om even 

voor te stoppen maar er zijn geen belangrijke 

bezienswaardigheden. Het Ertsgebergte is 150 km 

lang en ligt in Saksen en Tsjechië. Het ontleent 

zijn naam aan de ertsenrijkdom; zilver, koper en 

tin waren de belangrijkste. Vanaf de vijftiende 

eeuw heerste hier een ware zilverkoorts. In rap 

tempo werden er nederzettingen aangelegd; 

het bosrijke gebergte raakte bewoond. Toen 

de mijnen vanaf de negentiende eeuw leken 

uitgeput, ging men voor de inkomsten over op 

houtsnijden en speelgoed maken. Een museum 

over de mijnbouw is te vinden in Annaberg-

Buchholz, waar ook een bijzondere kerk staat, de 

Annenkirche. Annaberg was in de zestiende eeuw 

groter dan Leipzig en een van de rijkste steden van 

Duitsland. Volkscultuur is nog altijd belangrijk in 

het Erzgebirge; de kerstmarkten in de adventstijd 

spelen daarin een hoofdrol.

Zwickau autostad
Via Aue en Schneeberg rijden we over de 

Silberstraße naar Zwickau, een van de grote 

industriesteden van Saksen. De laatgotische dom 

van Zwickau heeft een mooi ribgewelf en de 

ernaast gelegen middeleeuwse Priesterhäuser zijn 

verbouwd tot een (gratis) museum dat de moeite 

waard is. De niet-opgepoetste stad is vooral 

bekend door een ruime eeuw auto-industrie. In de 

voormalige Auto Union/Audifabriek, Audistraße 

7, is het August-Horch-Museum gevestigd. Horch 

begon in 1904. Naast het luxemerk Horch werd 

hier de goedkopere Wanderer gemaakt. Horch 

stichtte ook het merk Audi en in de jaren dertig 

kwamen de merken, inclusief DKW, bijeen in Auto 

Union AG; het logo bestond uit vier met elkaar 

verbonden ringen (nog altijd het Audilogo). Vanaf 

1949, toen de DDR ontstond, was het gedaan met 

de luxeauto’s. In de fabrieken werden goedkope 

en eenvoudige autootjes gemaakt, de Trabant. Het 

museum heeft een leuke, pakkende presentatie. 

Ook de wereld rondom de auto’s komt aan bod. 

Zo biedt in het achterste deel de Trabantexpositie 

een interessant tijdsbeeld. <

Onder: het Elbedal 

heeft een klein 

wijnbouwgebied; 

in het Saksische 

streetfood komen 

worsten op de eerste 

plaats; de kerstmarkt 

van Annaberg; rechts: 

Priesterhäuser Zwickau De Trabant kwam uit Zwickau
Sinds de oprichting van de DDR werden de au-

tofabrieken van Zwickau gebruikt voor de pro-

ductie van tractors, vrachtwagens en motorfiet-

sen. Vanaf 1955 werden kleine personenauto’s 

gebouwd, al spoedig Trabant (trawant, maatje) 

gedoopt. Wegens gebrek aan grondstoffen in de 

DDR werd de carrosserie van plastic gemaakt, 

goedkoop en licht. Aan de Trabi is wel gesleu-

teld maar de auto bleef altijd ver achter bij 

kleine auto’s uit West-Europese landen. De in-

genieurs kwamen wel met moderne concepten 

maar het logge bestuursapparaat heeft die 

nooit in productie kunnen of willen omzetten. 

Op het moment dat de muur viel, 9 november 

1989, waren er duizenden Trabants in bestel-

ling. De Oost-Duitsers namen ze niet meer af, 

eindelijk kwamen de fel begeerde Opels en 

Volkswagens binnen bereik. In Zwickau zijn 

ruim drie miljoen Trabants gemaakt. Sinds 1990 

zijn in een nieuwe fabriek in Zwickau-Mosel 

enkele miljoenen Volkswagens geproduceerd, 

vooral Polo, Golf en Passat.
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NANTES EN HET 
PAYS DE LA LOIRE
Wie in het najaar in Frankrijk langs de Loire wil fietsen weet niet of de zon 

schijnt of dat een razende wind je van je fiets zal blazen. Is dat laatste het 

geval? Geen nood, in de camper is het altijd behaaglijk. Vergeet zeker niet 

Nantes te bezoeken, de plaats waar Jules Verne springlevend is. 

Jules Verne, geboren in Nantes, zou tevreden 

kunnen toekijken hoe een mechanische olifant 

passanten nat spuit die te dichtbij komen. Krakend 

en piepend vervoert het gigantische houten 

beest, volgestopt met pompen en aandrijvingen, 

tientallen tijdreizigers. Het is een van de 

wonderlijke, mechanische kunstwerken van Les 

Machines de l’île en trekpleister op het Île de 

Nantes, het eiland in het centrum van Nantes, 

omspoeld door de Loire. 

Het eens zo desolate havengebied maakte de 

afgelopen tien jaar een ongekende metamorfose 

door. Schitterende industriële architectuur, al dan 

niet nieuw gebouwd, vormt samen met de nu 

werkloze kranen, het immense terrein en de hallen 

een broedplaats voor design en cultuur. Langs 

het water zorgen Les Anneaux, de ringen van 

Daniel Buren, voor een merkwaardig perspectief. 

Restaurants en cafés openen aan het eind van de 

middag hun deuren om pas tegen de ochtend weer 

dicht te gaan. Dat het er nog ruw kan toegaan 

blijkt als een grote politiemacht op de been is. 

Later lezen we in Presse Océan dat justitie bezig 

is de moord te reconstrueren die een jaar eerder 

Florian Prou het leven kostte. De beide verdachten 

kijken zwijgend met de handen geboeid op de rug 

toe.

Volle glorie
Aan de overkant van de Loire tekenen onder 

andere de kathedraal en het Château des ducs 

de Bretagne voor het silhouet van de stad. 

Daarbovenuit torent een spuuglelijke flat. Aan 

de Quai de la Fosse is weinig terug te vinden 

van de vooral in de zeventiende en achttiende 

eeuw bloeiende handel in specerijen en slaven. 

Een enkel tegelplateau herinnert onder andere 

nog aan deze traite négrière. Ondanks de zware 

bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog 

door de geallieerden staat een groot deel van de 
Tekst en foto’s:  

Leon van Velzen
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rijke koopmanshuizen nog altijd in volle glorie te 

stralen richting rivier.

De binnenstad is autovrij en trakteert de bezoeker 

van de havenstad niet alleen op musea, kerken 

en paleizen, maar ook op een keur aan terrassen, 

restaurants en topwinkels, zoals in de Passage 

Pommeraye. Tram 2 stopt pal voor Nantes 

Camping, waar we twee nachten boekten.

En route
Midden oktober vertrokken we met onze Knaus 

Sun Ti richting zuiden. De zon besloot de zomer 

te verlengen. Insecten spatten tegen de voorruit 

als was het nog augustus. Het doel lag deze keer 

in Frankrijk om daar een – bescheiden – deel 

van La Loire à Vélo af te leggen. Na al die jaren 

kent het Franse hoofdwegennet geen geheimen 

meer. Denken we. In een split second moeten we 

toch kiezen. Bij Amiens via Rouen en Le Mans 

richting Nantes of doorrijden richting de bekende, 

stampvolle rondweg rond Parijs. Het wordt dat 

laatste, waardoor we achteraan in de vertrouwde 

file mogen aansluiten. 

Chartres
Het is nog licht als we in Chartres arriveren bij 

Camping Bords de l’Eure. Dat komt slecht uit, 

want daardoor is goed te zien dat er sinds de jaren 

zeventig aan het sanitair niets meer gedaan is. 

De wifi is zeker van latere datum, maar net als de 

hurk-wc traag en verouderd. 

Fietsen of wandelen naar het centrum langs de 

boorden van de schilderachtige l’Eure is prima 

te doen. Na een klim van de beneden- naar 

de bovenstad toont de bekende hooggotische 

Cathédrale Notre-Dame de Chartres zich in 

volle glorie. De torens pakken nog net de laatste 

zonnestralen mee waarna de temperatuur snel 

REISVERHAAL

Linker bladzijde: camping in Châteauneuf-sur-Loire; 

doorkijkje in Nantes; boven: de Grand Éléphant in Nantes; 

midden: industriekade met ringenkunstwerk in Nantes; 

de kathedraal van Chartres; onder: Sainte-Luce-sur-Loire
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Hamsestraat 16a, 5298 NA Liempde

T  +31 411 63 33 79

E  info@libacampers.nl

I  www.libacampers.nl

ERVAAR HET VERSCHIL
P 650 ESSENTIEL

Met een compacte lengte van 6,50 m.

zeer compleet uitgevoerd met o.a.:

•  Chassispakket

•  Radiopakket

•  Trekhaak

•  Luifel

•  Achteruitrijcamera

•  Zonnepaneel

•  GFK-opbouw

•  Pliseeverduistering

En nog veel meer!!

 

Speciale actieprijs vanaf € 71.500,–*

*  Betreft het P 650 handgeschakeld model met bedvariant enkele bedden.

Beperkte voorraad modellen in de 
enkelbed- en queensbedvariant.

Leverbaar op korte termijn in 
handgeschakeld en automaat.
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Links: camping en 

brug in Châteauneuf-

sur-Loire; midden: 

Nantes; rechts: Passage 

Pommeraye in Nantes; 

onder: muurschildering 

in Nantes

daalt in de hoofdstad van het departement Eure-

et-Loir. De volgende ochtend is de vloeibare 

shampoo in de fles getransformeerd tot een dikke, 

stroperige substantie.

Sainte-Luce-sur-Loire
Twee dagen Nantes is aan de korte kant, 

maar willen we nog iets van die geplande 

fietstocht waarmaken dan is het tijd om te 

verkassen. De ontvangst door een even oude als 

fragiele gastvrouw in Camping Belle Rivière is 

allerhartelijkst. Ondanks de harde wind die langs 

de oevers van de Loire waait, springt ze op haar 

fiets om de mooiste plaatsen aan te wijzen.

We lopen naar Sainte-Luce-sur-Loire met een 

klein winkelcentrumpje plus megastore om na 

zeven kilometer weer bij de mooie rivier aan 

te komen. De vraag is of we met de snijdende 

oostenwind vol tegen dan toch een klein een deel 

van de achthonder kilometer gaan afleggen: oui 

ou non? Op de fiets lijkt het mee te vallen, totdat 

we de brug over moeten. Midden boven de Loire 

is acrobatenwerk nodig om niet van de fiets de 

rivier in te worden geblazen. Bovendien liggen 

de zandige oevers die de agrariërs gebruiken 

om hun gewassen te telen er naakt bij. Zand en 

wind vormen een venijnige combinatie die het 

enthousiasme voor de fietstocht snel weet weg te 

blazen.

Ook op deze camping arriveren aan het begin van 

de avond de witte servicewagens met op de zijkant 

een brede staalkaart aan ambachten. Een teamlid 

houdt het erop dat een behoorlijk deel van de 

campings in Frankrijk kennelijk bezet wordt door 

mannen die in scheiding liggen. De geluksvogels 

onder hen wonen – tijdelijk? – in een huisje, 

camper of caravan. Minder gefortuneerden slapen, 

in afwachting van betere tijden, in hun tentje. De 

volgende keer eens vragen hoe dat nu zit. 

Châteauneuf-sur-Loire
Die kans doet zich niet voor op La Maltournée in 

Châteauneuf-sur-Loire. Nog een paar dagen en 

dan gaat deze camping voor een half jaar op slot. 

Verspreid over het terrein staat een enkele camper, 

maar al dan niet gescheiden mannen laten zich 

niet zien. Regen en kou nodigen evenmin uit tot 

een wandeling naar het stadje. Dan maar door 

beregende camperruiten uitkijken over de rivier en 

elkaar beloven dat een fietstocht langs de Loire in 

een ander seizoen wellicht beter te doen is.

Met de camper rijden we pal oost en volgen zo 

nog lange tijd de rivier op weg naar een tussenstop 

bij kennissen in Chastellux-sur-cure in de 

Morvan. In nauwelijks een week tijd gaan we van 

hoogzomer naar temperaturen tegen het vriespunt 

waardoor de Loire à Vélo zich ontpopt tot de 

Loire à Campingcar. Prima te doen, helemaal als 

de avontuurlijke en magische stad Nantes in het 

programma zit. <
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De wat morsige camping in het Belgische Zele 

herbergt meer seizoenarbeiders dan passanten. 

Over de Franse grens komen we beter in het 

ritme met een gaaf plekje in Tonnerre langs de 

oevers van de Yonne. Een tussenstop bij goede 

vrienden in de Morvan zorgt ervoor dat de laatste 

restjes Nederlandse zorgen verdampen. Verder 

op weg naar het zuiden. Via Clamecy en St. Flour 

in Frankrijk pauzeren we een paar dagen in 

het Spaanse Fornells de la Selva, een dikke tien 

kilometer ten zuiden van Gerona. 

Vía verde
De belangrijkste attractie van camping Girona 

Can Toni Manescal is voor ons de vrijliggende 

fietsroute, die op een krappe twee kilometer 

te vinden is. De ‘vías verdes’ beslaan zo’n 

vijftienhonderd kilometer fiets- en wandelroutes. 

RETOURTJE VALENCIA

Vierduizend kilometer rijden om de verjaardag van je kleinzoon te vieren. 

Is dat niet wat overdreven? Niet als je onderweg met de camper in Frankrijk 

en Spanje de mooiste plaatsen weet te vinden, schitterende landschappen 

doorkruist, musea bezoekt en – het belangrijkst van alles – je kleinzoon 

maar liefst drie jaar wordt.

STADJES EN LANDSCHAPPEN ACHTER DE OOSTKUST

Tekst: Leon van Velzen

Foto’s: Maria Koot, 

Leon van Velzen

Het oude smalspoor maakte plaats voor 

een toeristische infrastructuur die je relatief 

gemakkelijk naar mooie bestemmingen brengt. 

Met als bonus de stationnetjes die soms een nieuw 

leven begonnen als eenvoudig restaurant. Naar het 

westen wacht Gerona, met zijn citadel, de oude 

Joodse wijk en de huizen die zich al eeuwenlang 

spiegelen in de Onyar. Naar het oosten is het een 

kleine veertig kilometer trappen richting Sant Feliú 

De Guixols aan de Costa Brava. Het respect voor 

de stoomlocomotieven die dit traject aflegden, 

stijgt met elke meter die we moeten klimmen.

De camping heeft nog een bijzonderheid in 

petto. In de sanitaire ruimtes klinkt klassieke 

muziek. Het ‘Erbarme dich’ krijgt een nieuwe 

lading wanneer je je tanden staat te poetsen en de 

buurman wat moeite heeft om de tapas uit Gerona 

kwijt te raken.
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krap bemeten. Wil je iets meer privacy, dan kun 

je er twee naast elkaar nemen. Een sterk punt van 

Camping Valencia is het stationnetje op nog geen 

driehonderd meter lopen. De trein stopt alleen 

op verzoek, rijdt niet vaak, maar brengt je wel in 

hartje stad. Een hittegolf legt het leven in de derde 

stad van Spanje deels lam met temperaturen tot 

boven de veertig graden. 

Wandelen door de parken in de drooggelegde 

bedding van de Turia onder de schaduw van 

bomen is net te doen. We stappen uit in het 

gelijknamige metrostation en gaan op weg 

naar de Ciudad de las Artes y las Ciencias, 

kortweg de stad voor kunst en wetenschap. 

De architecten Santiago Calatrava en Félix 

Candela tekenden voor de macho-architectuur. 

Het complex telt zes spectaculaire gebouwen. In 

het wetenschapsmuseum is van alles te zien, te 

beleven en aan te raken. Niet uniek, maar altijd 

fascinerend: de slinger van Léon Foucault die in 

een hypnotiserend, traag ritme de draaiing van de 

aarde aantoont. 

Dos amantes
Met Valencia als zuidelijkste punt begint het 

mooiste deel van de reis. We draaien de Autovía 

REISVERSLAG

Linker bladzijde: 

tussen Valencia en 

Teruel; boven: Gerona; 

voormalig stationnetje 

aan een ‘vía verde’; 

onder: camping in Càlig

Veilige parkeerplaats
Wat doe je als de ouders van je kleinkind besluiten 

zijn verjaardag op het Spaanse eiland Menorca 

te vieren? Je pakt de camper en gaat op reis. 

Maar niet voordat er een vlucht is geboekt vanuit 

Barcelona en er voor de camper een, naar we 

hopen, veilige parkeerplaats is gereserveerd in 

Holapark, onder de rook van vliegveld El Prat de 

Llobregat. 

Na mooie dagen, een feestelijke verjaardag en een 

moeilijk afscheid zetten we na zes dagen Menorca 

weer voet op El Prat. Holapark belooft binnen 

tien minuten een auto te sturen om ons op te 

halen. In de brandende hitte wordt dat uiteindelijk 

meer dan een uur. Belangrijker is dat de camper 

ongeschonden de wachttijd heeft doorstaan. 

Dat deze staat ingebouwd tussen andere auto’s 

waarvan de sleutels zoek zijn, nemen we op de 

koop toe.

Stenen muurtjes
Het gaat verder richting Valencia. We passeren 

Tarragona en komen nog voor Peñíscola via een 

smal weggetje terecht bij Camping l’Orangeraie 

in het kleine Càlig. De Franse eigenaren Laurent 

en Patricia (‘achternaam niet nodig’) investeerden 

jarenlang energie, tijd en geld om met behulp van 

precies gestapelde stenen muurtjes de boomgaard 

met zijn oleanders, olijf- en citrusbomen om te 

toveren tot een lusthof. Dichtbij de Costa del 

Azahar en met toegang tot het achterland van 

Castellón, waarbij de rust alleen verstoord wordt 

door zoemende vliegen.

Slinger
De stadscamping in Valencia vinden we in Bétera. 

Op de vriendelijke ontvangst na, in vrijwel alles 

het tegendeel van l’Orangeraie. De plaatsen zijn 
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Klanten over Aveco
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Waarom Aveco?

Standaard eigen risico van € 150,- bij 

herstel door aangesloten camperbedrijf

Unieke verzekeringen voor nieuwe en 

jong gebruikte campers

Repatriëring van de camper bij ziekte 

standaard meeverzekerd

Vervangende camper bij schade en pech

Aveco Alarm Centrale 24/7 bereikbaar bij 
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Mudéjar op, minder prozaïsch bekend als de 

A-23. In de tijd dat christenen en moslims het nog 

goed met elkaar konden vinden, smolten kunst en 

architectuur samen tot een nieuwe stijl: de estilo 

mudéjar. We zijn op weg naar Teruel, de hoofdstad 

van Aragón, maar vooral de plaats van de Spaanse 

Romeo en Julia – de arme Juan Martínez de 

Marcilla en de rijke Isabel de Segura – die in 2017 

achthonderd jaar verbonden zijn in de dood. Ze 

stierven beiden van liefdesverdriet, maar zijn in het 

mausoleum voor eeuwig met elkaar verenigd.

Niet alleen in Teruel is de mudéjarstijl te vinden. 

Voor we in de stad aankomen, slaan we af om op 

een kaarsrechte weg de hitte van de zinderende 

Sierra de Albarracín te trotseren. De hoogvlakte 

gaat over in een bergachtig landschap. Albarracín 

kent een prima camping, een goede uitvalsbasis 

voor wandelingen door de bergen of een bezoek 

aan het ontroerend mooie stadje. Uiteraard 

stond ook hier de tijd niet stil, maar wie tegen 

zonsondergang door de nauwe, steile straatjes 

loopt wordt overrompeld door de eenvoudige 

schoonheid. De bus – één keer per dag heen en 

één keer per dag terug – brengt ons naar Teruel, 

waar, bij navraag, de lokale heilige Sint Lambertus 

met zijn eigen hoofd in zijn armen door de boeren 

wordt rondgedragen. Het is feest. 

Albarracín ligt op bijna duizend meter hoogte. 

De hitte van overdag maakt ’s avonds plaats voor 

een aangename koelte.

Fête de la musique
We willen verder richting Catalaanse Pyreneeën. 

Guardiola de Berguedà ligt er prachtig bij. 

De camping zullen we ons vooral herinneren 

doordat alles dicht en verboden is plus het heftige 

onweer dat losbarst.

We gaan binnendoor en pakken een deel van de 

Route des Cols mee. Pittig klimmen en dalen met 

hellingen tot vijftien procent koppelen schitterende 

vergezichten aan een lage gemiddelde snelheid. 

Opnieuw rijden we over de A9 in Frankrijk waar, 

anders dan op de heenweg, de mistral (of was het 

de tramontane?) deze keer niet zijn best doet ons 

de Middellandse Zee in te blazen.

In Avignon stoppen we bij de vertrouwde camping 

Bagatelle, waar het niet eens meer opvalt dat 

de plaatsen klein zijn en het sanitair echt aan 

serieuze vernieuwing toe is. Belangrijkste troef 

is de nabijheid van de stad. De Rhône over en je 

bent er. Het is 21 juni en dus viert heel Frankrijk 

Boven: park in 

Valencia; Franse 

Pyreneeën; camping in 

Albarracín; Calatrava’s 

Stad van Kunsten en 

Wetenschappen in 

Valencia; onder: de 

muren van Albarracín
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het Fête de la musique. Een enorm koor schreeuwt 

op de Place de l’Horloge enthousiast hits uit de 

jaren zeventig, een klein ensemble zingt tere 

liedjes die door de akoestiek in de Chapelle de 

l’Oratoire rechtstreeks ten hemel stijgen. Auto’s 

zijn in de binnenstad verboden, zwaarbewaakte 

wegversperringen moeten ellende voorkomen.

Op de stadswallen
Langres is de laatste stop in Frankrijk. Voor de 

camping vond de gemeente een originele locatie: 

bovenop de versterkte stadsmuren met als extraatje 

een magnifiek uitzicht over het plateau van 

Langres. 

Met de verstopte ring rond Antwerpen in het 

achterhoofd en de wetenschap dat de tunnel onder 

Maastricht open is, pakken we in Luxemburg de 

A7 richting Ettelbruck. Na wellicht de mooiste 

tunnels ter wereld, worden de dorpjes talrijker, de 

wegen smaller, om bij de Belgische grens over te 

gaan in een slingerende boerenweg. Ach België. 

Met bijna 4.300 kilometer op de teller arriveren 

we thuis. Precies op tijd om het partijtje van onze 

kleinzoon mee te maken voor iedereen die niet in 

Spanje was. Hoe vaak in je leven word je per slot 

van rekening drie? <

Getob met wifi
Een stabiele, draadloze verbinding is als je wat 

langer op stap bent minstens zo belangrijk als 

goed sanitair. Volgens de ANWB gaat 99 pro-

cent van de kampeerders online. Merkwaardig 

hoe campings de gekste toeren uithalen om 

maar geen – gratis – wifi te hoeven aanbieden. 

Alleen beschikbaar op het terras, maximaal een 

half uurtje en dan weer 24 uur wachten is uiter-

aard volstrekt uit de tijd. Vouchers, onmogelijke 

wachtwoorden, torenhoge tarieven: er wordt 

veel uit de kast gehaald om deze, voor velen, 

primaire levensbehoefte te boycotten.

Zelf installeerden we een externe antenne, plus 

wifi-versterker en router in de camper om voor 

de smartphones en tablet telkens slechts één 

maal te hoeven inloggen. Een extra mogelijk-

heid is het aansluiten van een usb-dongel met 

simkaart. Nu de de roamingtarieven in de 

meeste Europese landen gelijk zijn aan de prijs 

in Nederland is deze optie extra aantrekkelijk. 

Is er wifi beschikbaar, dan is dat de keuze. 

Indien niet dan schakelt de router automa-

tisch naar het draadloze netwerk van de eigen 

provider.

Links: twee beelden van het bruisende centrum 

van Avignon; boven: ‘modernismo’ (art nouveau) 

in Teruel; onder: kerktoren in mudéjarstijl in Teruel
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Bij ‘beroepsreizigers’ Kees en Carla, als camperjournalisten 

erg veel op pad in Europa, was het er nooit van gekomen 

om Tsjechië te verkennen – tot afgelopen najaar. Dit is een 

impressie van hun reis door Bohemen en Zuid-Moravië,  

een grote boog om Praag.

Tekst en beeld: CamperCaKe
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VEELZIJDIG REISLAND: 
TSJECHIË

REISVERHAAL
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Noord-Bohemen
Onze eerste kennismaking met Tsjechië, op de 

stadscamping in Dě čín, smaakt direct naar meer. 

Een heerlijk stekje aan de Labe (Elbe), waarlangs 

prachtige fietsroutes lopen. Na een bezoek aan de 

pinautomaat hebben we een paar duizend kronen 

op zak. We peddelen langs de Elbe naar Hřensko, 

een route van zo’n twintig kilometer met zicht op 

beboste heuvels vol kleurschakeringen. Krekels 

tjirpen er vrolijk op los. Dit grensstadje, ingeklemd 

door rotspartijen, biedt toegang tot het Nationaal 

Park in Boheems Zwitserland. Doorzetters op 

klimgebied kunnen zich hier uitleven. Wandelen 

of een boottocht is een eenvoudiger manier 

om van de fraaie natuur te genieten. Děčín zelf 

bezit enkele pareltjes zoals een synagoge uit de 

negentiende eeuw. Hoog boven de camping troont 

het imposante  slot (zámek). Aanrader is de heerlijk 

geurende rozentuin met schitterende vergezichten.

Heftige confrontatie
Op onze route richting Oost-Bohemen maken 

we een tussenstop in Theresienstadt of Terezín. 

Achter de ogenschijnlijk schilderachtige 

vestingbouw verbleven gemiddeld zo’n 50.000 

Joden, opeengepakt in vochtige kelders en 

kazematten zonder sanitaire voorzieningen. 

Meer dan 33.000 mensen stierven door honger 

en uitputting in dit doorgangskamp; 88.000 

Joden werden naar vernietigingskampen 

gebracht. Heftig is de confrontatie met de hier 

opgenomen propagandafilm die de geruchten 

over de concentratiekampen moest ontzenuwen. 

Voor een bezoek van het Rode Kruis werd de 

benedenverdieping omgebouwd tot een ideale 

‘Joodse stad’ met nepwinkels en -scholen. Alleen 

vitale gevangenen fungeerden als acteurs, hun 

beloning was een transport naar Auschwitz. 

De wereld doorzag deze camouflage niet! Vooral 

de poort met de tekst Arbeit macht frei en de 

duizenden grafstenen zijn indrukwekkend.

Aan de voet van het Reuzengebergte
Op ons volgende stekje, camping Aktief in 

Vernéřovice, kunnen we vanaf het campingterras 

Grote foto: camping 

Country in Znojmo; 

boven: het slot  

van Dě  č ín met de 

stadscamping
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genieten van weidse vergezichten én de stilte. 

Maar de camping doet z’n naam eer aan want Bert 

en Mien (de eigenaren) nemen hun gasten graag 

mee op wandel- of fietsexcursie. Wij gaan met Bert 

naar Adršpach, op zo’n tien km vanaf de camping. 

Hier wandelen we enkele uren door een labyrint 

van grillige, zandstenen rotsformaties vol grotten, 

spleten en plateaus. Bij de ingang van dit nationaal 

natuurreservaat ligt een meer ingeklemd tussen de 

rotsen: een plaatje! Verder lopend en klimmend, 

bereiken we via een smalle opening de ingang 

van de rotsstad. Hier worden we omringd door 

een natuurwonder van zandstenen rotsformaties 

van soms wel vijftig meter hoog. We ontwaren 

olifanten, een burgemeester met vrouw, een 

liefdespaar… en de architecten van al deze 

juwelen zijn water en wind! 

Tijdens een mooie fietstocht maken we een 

tussenstop in Broumov en genieten van een 

espresso op het markante stadsplein. Daarna 

nemen we een kijkje in het benedictijnenklooster 

waarvan de oorsprong in de dertiende eeuw ligt. 

De Boheemse architect Kilian Dientzenhofer 

toverde dit klooster rond 1730 om in een prachtige 

barokke stijl met Italiaanse accenten. Zijn 

vader Christian had dit eerder al gedaan met de 

kloosterkerk St. Adalbert. Sprakeloos bekijken we 

de kloosterbibliotheek waar circa 17.000 boeken 

de plundering tijdens het communistische tijdperk 

hebben doorstaan. Monniken wonen hier niet 

meer maar de kloosterkerk is gewoon in gebruik. 

Deze fietstocht sluiten we af met een verrukkelijke 

maaltijd in het ludieke restaurant Švejk, dichtbij 

de camping. Hier leeft de brave soldaat uit de 

satirische Tsjechische roman nog voort.

Even terug in de tijd
Menig (mannen)hart gaat sneller kloppen tijdens 

een bezoek aan het Merkur speelgoedmuseum in 
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Linker bladzijde: met 

kennis van zaken 

geplukt; Broumov; 

Theresienstadt: poort 

en verblijfsruimte; 

twee keer het 

centrum van Brno;

hierboven: 

kloosterbibliotheek 

in Broumov;

onder: optocht tijdens 

het wijnfeest in Znojmo
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boek voor theorie én praktijk. Mooi toch! En bij 

twijfel adviseert de dorpsapotheek.

Kastelen te kust en te keur 
Wat opvalt in het Tsjechische straatbeeld zijn 

de vele betonnen flatblokken, overblijfselen uit 

het communistische tijdperk. Gelukkig dikwijls 

opgefleurd met vele kleuren. Daarnaast zien 

we fleurig aangeklede huizen behangen met 

geraniums, een tikkeltje Oostenrijks dus. Tsjechië 

is het walhalla voor kastelenliefhebbers. Wij 

bezoeken een juweel in het stadje Litomyšl, met 

een kenmerkende Boheemse renaissancestijl. Het 

is gebouwd tussen 1568 en 1581 naar ontwerp 

van een Italiaans architect. Sinds 1999 maakt het 

deel uit van de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het 

muziektheater, onderdeel van het kasteel, verzorgt 

jaarlijks een operafestival ter ere van de componist 

Bedřich Smetena, geboren in 1824 tegenover dit 

kasteel. We dwalen door rijk ingerichte zalen 

en we boffen, want een bloemententoonstelling 

maakt het extra feestelijk én heerlijk geurend! 

Daarna vinden we een overnachtingsplek op het 

platteland bij camping Na Venkově in Luže met 

mooi aangelegde camperplekken. Een stukje 

zuidelijker willen we vervolgens Brno verkennen, 

de op één na grootste stad van Tsjechië. Via 

een mooie binnendoorroute passeren we kleine 

dorpjes en beboste gebieden waar we af en toe 

herten spotten. Vanaf de fraai gelegen camping 

Hana in Veverská Bítýška stappen we op de boot 

naar Bystrc waarna de tram ons in het centrum van 

Brno brengt. Vooral de boottocht van een dik uur is 

genieten. Met een Nederlandstalige stadsgids van 

de touristinfo maken we een rondwandeling door 

het oude centrum. Wat een levendige, gezellige 

studentenstad is dit. We krijgen een stijve nek van 

het bewonderen van alle fraaie gevelarchitectuur 

vol prachtige sculpturen. Vanaf de hooggelegen 

gotische Petrus en Pauluskathedraal kijk je mooi 

uit over de stad. We besluiten ons stedentripje met 

een verrukkelijke goulashmaaltijd vergezeld van 

een biertje. 

Police nad Metuji. In dit stadje begon in 1920 de 

productie van wereldberoemde constructiedozen, 

een variant op het Engelse Meccano. En de 

schroefjes, moertjes en plaatjes liggen klaar om 

je weer even kind te voelen! Vervolgens lopen we 

door het bouwplatenmuseum dat er pal naast staat. 

Herinneringen aan de papieren aankleedpoppen 

van vroeger komen boven, maar de Tsjechen 

draaien hun hand niet om voor complete kastelen, 

vaar- en vliegtuigen. Bijzonder dat al deze 

jeugdherinneringen hun basis hebben in zo’n klein 

Tsjechisch plaatsje.

Favoriet in Tsjechië 
Weer op pad met de camper zien we regelmatig 

zoekende mensen in de bossen. We bevredigen 

onze nieuwsgierigheid en gaan in een bosgebied 

op onderzoek uit en jawel, trots tonen twee 

vrouwen hun manden vol eetbare paddenstoelen. 

Al op de bassischool doen kinderen 

paddenstoelenkennis op door middel van een 
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Altijd alles 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 of 
voer heel eenvoudig een levelcheck uit. Ga met het Truma 
iNet System een  comfortabele kampeertoekomst tegemoet! 

www.truma.nl/inet

verwarmen | koelen | sturen

Een nieuw 

tijdperk begint!
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Gezondheidszorg Tsjechië
Tsja, een probleem(pje) met de gezondheid kan een reis ineens drastisch 

veranderen. Ook op dit gebied liet Tsjechië zien dat kennis en kunde 

er goed voor elkaar zijn. Nadat de helft van Kees’ gezicht binnen twee 

dagen behoorlijk was opgezet, bezochten we de huisarts van het dorp 

bij camping Hana. Ondanks gebrekkige communicatie, zij sprak geen 

Engels of Duits, kregen we direct de juiste diagnose: herpes virus. Met 

een recept voor antivirustabletten en het advies ‘s middags de oogarts in 

het ziekenhuis van Brno te bezoeken keerden we terug naar de camping. 

Ook in het ziekenhuis was de hulp perfect. Hier sprak de oogarts wel 

Engels en na grondig onderzoek adviseerde hij Kees rustig aan te doen 

want de kwaal kon verergeren.

We reden een uurtje naar onze volgende bestemming in Znojmo. 

Op advies van de vriendelijke campinghoudster bezochten we de vol-

gende dag per taxi het plaatselijke ziekenhuis. De situatie was intussen 

aanmerkelijk verslechterd. Ook hier volgde een gedegen oogonderzoek 

door een oogarts die perfect Engels sprak. Nu kwam echter het drin-

gende advies voor ziekenhuisopname, want medicatie via infuus doet 

beter en sneller z’n werk. Zo belandden we wederom in een taxi, nu op 

weg naar een dependance voor behandeling van besmettelijke ziekten. 

De doortastende opnameverpleegster sprak een paar woorden Engels 

en een uur later lag Kees aan het infuus. Hij heeft hier vijf dagen prima 

medische zorg gekregen en elke dag was er een Engelssprekende arts 

aan z’n bed. Het verplegend personeel sprak uitsluitend Tsjechisch, 

maar dan brengt de vertaalapp op de smartphone uitkomst. Wat betreft 

de kosten, de Europese zorgpas functioneerde zoals in Nederland. Van 

huisarts tot apotheek en ziekenhuis, wij hebben nergens een rekening 

gezien. Geweldig! Gelukkig hoefden we onze camperverzekeraar niet 

in te schakelen voor vervoer naar huis, dit zou echter ook zonder meer 

geregeld worden. Fijn om te weten!

Pivo
Trouwens, dat biertje (pivo) is dé nationale drank 

in Tsjechië. Wat bierconsumptie betreft staan ze 

met stip op nummer één van de wereld. Tsjechen 

drinken per jaar gemiddeld 170 liter bier en de 

bakermat vinden we in de West-Boheemse stad 

Plzeň, in het Duits Pilsen. Hier staan sinds de 

dertiende eeuw bierbrouwerijen. Dit verklaart 

waarom de rest van de wereld de naam pils 

gebruikt. Favoriet bij ons was een donker biertje 

genaamd Černý. Een prettige bijkomstigheid: bier is 

de voordeligste consumptie in Tsjechië. Na zdraví!

Processie en wijn, heel veel wijn!
Uiteindelijk lokken de historische wijnfeesten 

ons naar Tsjechisch wijnparadijs Zuid-Moravië 

en wel naar de stad Znojmo. Van alle Tsjechische 

wijn wordt 96 procent geproduceerd in Moravië, 

dus de belangrijkste wijnstreek in de Tsjechische 

Republiek. In de oogstmaand september raakt de 

nationale drank even naar de achtergrond en staat 

wijn met stip op nummer één. Wij kiezen voor 

camping Country en dat blijkt een schot in de 

roos. Een parkachtig terrein en perfecte sanitaire 

voorzieningen.

Het stadscentrum van Znojmo ligt op zo’n acht 

kilometer fietsen. De wijnfeesten vinden plaats in 

een weekend rond half september. De binnenstad, 

omsloten door kasteelmuren, is alleen toegankelijk 

na aankoop van een toegangsticket. De hele 

stad verkeert dan in middeleeuwse sferen met 

ontelbare wijnproeverijen. Vooral de beroemde 

Tsjechische drank burčák (een jonge gistende 

zoete wijn) vindt gretig aftrek. Wanneer je niet met 

fles en glas in de hand rondloopt, hoor je er niet 

echt bij. Hoogtepunt tijdens dit weekend is een 

optocht waarin processie en historie samenkomen. 

Uiteraard sluit de wijnkoningin, die dit weekend 

de scepter zwaait, deze parade waardig af. 

Voor ons was deze Tsjechiëreis een eyeopener. 

Vooral de perfecte voorzieningen, zoals wifi 

Agrarische versie van 

Pat a Mat, bij ons 

bekend als Buurman 

en Buurman; restaurant 

Švejk dicht bij camping 

Aktief in Vernéřovice

en het contactloos betalen tot in de kleinste 

dorpjes, verbaasden ons. De binnendoorroutes 

nodigen, qua wegkwaliteit, niet uit tot 

snelheidsovertredingen; de grote wegen 

daarentegen zijn inmiddels perfect onderhouden. 

De septembermaand was, buiten de grote steden 

om, opvallend rustig met weinig camperaars 

onderweg. <

TOP015_68_Tsjechie hs.indd   73 12-02-18   11:37



74    •    TopCamper 15    •     maart 2018

‘BOSNIË STAL ONZE HARTEN’

In 2011 waren Hans Coen en Gien met hun 4x4 VW California 

op camping L’Île Madame aan de Franse Atlantische kust. Hans 

Coen: ‘Er werd een enorme campertruck tot stilstand gebracht. 

Hoog. Stoer. Robuust. Bereid om de wereld te betreden. Dát 

gaan wij ook doen.’ Begin vorig jaar startten zij in Santpoort 

hun Gele Griet, klaar voor ‘De Onderneming’, hun wereldreis, 

of zoals later blijkt hun Grand Tour door Europa.

FRAGMENT UIT ‘DE ONDERNEMING’: ALBANIË, 

MONTENEGRO EN BOSNIË EN HERZEGOVINA

Tekst en foto’s: Hans Coen 

Dekker, Gien van Egmond
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Dat het reisplan – tot in Centraal-Azië – niet kon 

worden gevolgd, was niet te voorzien. Niettemin 

heb je, om van hun hele reis verslag te doen, een 

boek nodig, dat past niet in een artikel. Daarom 

kozen we voor het traject op de Balkan. Gien 

en Hans Coen hebben hun verslagen van de reis 

bewerkt voor TopCamper magazine. Dit is hun 

verhaal.

Zuid Europa en Marokko
De eerste acht weken van De Onderneming 

brengen ons door middel van een ingewikkeld 

en fantastisch systeem van zelf gekozen 

omwegen door België, Frankrijk, Spanje en 

Portugal uiteindelijk in het kantoortje van Juan 

Carlos Gutierrez in Los Barrios, bij Algeciras. JC 

verkoopt tickets voor de ferry naar Marokko en 

dat kwam goed uit want we hadden onderweg 

besloten Griet een tijdje in de Marokkaanse 

woestijn te laten spelen. En dat is een unieke 

ervaring. Indrukwekkend exotisch, bij tijd en 

wijlen prachtig, overweldigend in kleur, geur, 

landschap, klimaat, cultuur. Onbetwist hoogtepunt 

is de tweehonderd kilometer off road track van 

Midelt naar Imilchil, inclusief het Cirque de Jaffar. 

Kijk, daar heb je dus een Gele Griet voor nodig. 

Na acht weken nemen we afscheid van Marokko 

door aan boord te gaan van de ferry Tanger-Med 

naar Genua. De bootreis duurt 48 uur.

We nemen een maand de tijd om de laars in te 

zakken tot Bari. Refugio Mucciante bij Castel 

del Monte in de Abruzzen is het hoogtepunt van 

het Italiaanse deel van de tocht, zowel letterlijk 

als figuurlijk. Op 7 juli rijden we Griet laat in 

de avond de ferry van Bari naar Durrës in; de 

volgende morgen rijden we haar in Albanië de 

kade op.

Albanië
Drie weken reizen we door dit prachtige land. 

We mogen de spreekwoordelijke vriendelijkheid 

en gastvrijheid van de Albanezen meerdere keren 

aan den lijve ondervinden. Tirana is heet, bruist en 

borrelt, is hectisch, verkeerschaos is hier tot ware 

kunst verheven. Talloze terrasjes, restaurantjes en 

uitgaansgelegenheden. Vlorë is rustiger, koeler, 

gericht op strandvertier, veel snelle happen, 

jammer genoeg ook veel zwerfafval. Lin is een 

schilderachtig dorpje aan het prachtige Meer van 

Ohrid, waar de Ohridforel zwemt en die is erg 

lekker. Shkodër ligt in de noordelijke kustregio 

tegen de grens met Montenegro. Het is een 

gemoedelijk stadje, de camperplek ligt mooi aan 

het meer.

Van Shkodër gaan we over de SH20, een gele 

asfaltweg, dwars door de bergen richting Vermosh. 

Het landschap is lieflijk, je waant je zo nu en dan 

in het Zwitserland van de jaren 60! Iets voorbij 

Selcë is een restaurant met camperplek, we 

besluiten hier te overnachten en de eigenaar van 

zijn gegrilde forellen te bevrijden. Dit deel van 

Albanië is adembenemend mooi. Op weg naar 

Montenegro komen we de bruggetjes tegen waar 

we voor gewaarschuwd waren. Drie meter breed, 

bielzen op twee ijzeren balken en tien meter lang. 

Een achteropkomend busje met meneer pastoor, 

een in New York wonende Albanese Kosovaar en 

nog vier familieleden denken samen met HC dat 

het wel moet kunnen, sneeuwschuivers gaan er 

immers ook overheen.

Het grensgebied is vergeven van de zogenaamde 

Hoxha-bunkertjes: eenpersoons betonnen 

paddenstoelen waarin tussen 1967 en 1985 

soldaten met geweren de grens met Montenegro 

bewaakten tegen oprukkende westerse waarden.

REISVERHAAL

Grote foto: met de 

zegen van meneer 

pastoor; boven 

rechts: vanaf SH20 

terugkijkend op meer 

van Shkoder, Albanië; 

boven: vlnr Hans 

Coen, Juuls en Gien
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Rondom Gele Griet
Wij noemden onze campertruck Gele Griet. ‘Wij’ 

zijn Gien van Egmond (1963), Hans Coen Dekker 

(1958) en Juuls, Riesenschnauzer van de Nieuwe 

Riet (2010). Gele Griet heeft als basis een Daimler 

Benz 1222A (1991) waar in 2014 een 6 m lange 

woonunit op is gebouwd. Gele Griet is een 4x4 

adventure campertruck: robuust, simpel, juiste 

functionaliteit, grote autarkie – het ultieme voer-

tuig om een overland wereldreis mee te maken. 

Gele Griet is 11 m lang, 2,5 m breed, 3,7 m hoog, 

erg geel en weegt 12 ton.

De truck. Eerst was er niets meer dan grauwheid 

en acht ambtenaren in werkpakken op de stoeltjes 

achterin. Jaar in, jaar uit vuile schoenen, gemorste 

diesel, mannen die tegen de banden piesen, 

tierende bazen, vloekende burgers en uitgedrukte 

peuken in stinkende asbakjes. Het leven van een 

MB1222A Nutzfahrzeug in Bamberg is gespeend 

van endorfine, doet het zonder sensatie, zonder 

hoogtepunten, zonder dieptepunten, zonder 

complimenten en zonder liefkozingen. Elke dag 

Einheitswurst mit Stükchen Saaiheid – als je geluk 

had werd er een Katze geretted.

Boven: Albanese 

paddenstoelbunker, 

verdediging tegen 

Westerse Waarden; 

Dobrilovina, orthodox 

kerkje vol iconen; 

onder: brug over de 

Tara bij Ðurdevica, 

Noord-Montenegro; 

bergtoerisme 

bij Žabljak 

Montenegro
In de eerste helft van augustus sturen we Griet 

over redelijk onderhouden wegen door de 

sprookjesachtige natuur en het indrukwekkende 

stelsel van bergtunnels van Montenegro. Het 

land is rustig vergeleken met Albanië, groener en 

minder vervuild. De Montenegrijnen staan relaxed 

in het leven en dat is heerlijk besmettelijk.

Plav (‘Blauw’), een charmant heuvelstadje, ligt 

aan een meer en wordt innig omarmd door 

natuurpark Prokletije. In Dobrilovina staan we 

een week op camping Eko-Oaza Suza Evrope van 

Rade en zijn gezin. Gastvrijheid midden in het 

Durmitor natuurpark, hemelsbreed 100 m van 

de blauwkoude Tara (maar dan nog wel 400 m 

steil naar beneden). Žabljak is het verzamelpunt 

van alle toeristen die Montenegro willen ‘doen’ 

– parmantig hoog gelegen, alpenuitstraling, veel 

hotels; hier worden alle denkbare bergactiviteiten 

georganiseerd en bedreven door jong en oud, fit 

en stram, dik en dun, beginners en gevorderden. 

Over de ‘grote’ weg richting Bosnië-Herzegovina. 

Bij restaurant Zaborje stoppen we voor koffie, 

kippensoep en sandwich. We blijven hangen. 

De eigenaars, een Montenegrijn en de Engelsman 

Colin zijn trots. Colin laat zien hoe we kunnen 

lopen voor een stunning view of the canyon. Wel 

even oppassen voor adders en wolven.

Bosnië en Herzegovina (BH)
In dit fascinerende land worden in een week of 

vier onze harten gestolen. Daarvóór hebben we 

een minder goede ervaring. Onderweg naar Foča 

worden we vlak voor de grens aangereden door 

een raftcarrier. Resultaat: linker buitenspiegel en 

portierraam in brokken en scherven door de hele 

cabine, grote schrik en daarna dito boosheid. Even 

verderop concludeert de Bosnische grenswachter 

dat onze groene kaart is verlopen; hij neemt 

geen genoegen met onze verklaringen en stelt 

als oplossing voor dat wij hem al onze euro’s 

toestoppen. In een gesloten enveloppe, dat spreekt.

Auto Camp Drina in Foč a wordt gerund door 

Branco. Branco is top, hij laat zijn zwager een 

nieuwe spiegel en een nieuwe ruit regelen en 

monteren bovendien. Foč a-centrum ligt op tien 

minuten motorrijden van de camping en herbergt 

zes supermarkten en evenveel cafetaria’s waarvan 

de meest ‘Sovjetstijl’ het leukst en goedkoopst zijn. 

Lopend door het dorp zien we duidelijk de sporen 

van de oorlog: verlaten casco’s, kapotte ramen en 

muren. Op aanraden van Branco bezoeken we de 

zandpiramiden, door erosie gevormde, versteende 

zandpilaren, 10 km van de camping.

Omgeving Mostar
Dan naar Mostar, over een prachtige weg, althans 

tot ergens voor Gacko. We naderen de plaats 
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terwijl we de berg afslingeren. In de buitenwijken 

zien we afval en verloedering. Het stadje zelf is 

groezelig en het wordt steeds viezer naarmate 

we het industrieterrein naderen. Dan is er overal 

gorigheid, vuilstorten, de uitstraling van diepe 

verontreiniging, bruinige golven brakheid uit de 

koeltorens. Schoorstenen priemen hun zurigheid 

de lucht in; die vermengt zich met verontreinigd 

fijnstof tot een alom tegenwoordig vuilgeel waas 

dat de atmosfeer vergiftigt en dat waarneming 

reduceert tot sepiabeelden.

Duizend slingers verder, aan de andere kant van 

de bergen, kondigt in het brede dal het oude 

Blagaj fort Mostar aan. In Blagaj drinken we koffie 

met Ibro, eigenaar van Camping Wimbledon. 

Boven: grens 

Montenegro-Bosnië; 

derwisjenklooster bij 

de bron van de Buna in 

het Bosnische Blagaj; 

links: Gacko, de tol 

van de vooruitgang

Toen was er wanhoop. Het einde van de loopbaan, 

de overgang van regelmatig onderhoud naar stil-

stand ergens achterin een garage. Alles stil, koud 

en vochtig. Roest en aanslag bekruipen de onder-

delen. Verkild rubber, geklonterd vet, depot in de 

leidingen.

Dan kwam er hoop. De deuren schoven open, 

licht huppelde binnen, verwarmende straaltjes op 

spiegel en ruit. Mannenstemmen, vreemde talen, 

geklop op chassis, geschop tegen banden, getrek 

aan een flens, sleutels draaien in sloten en je weet, 

je krijgt maar één kans: starten, NU!

De camper. Een niet te voorspellen loop der 

dingen, een onvoorstelbare aaneenschakeling van 

mutaties – alle op zich wellicht schamel – maar 

bij elkaar leidend naar een ultieme metamorfose, 

een ongeëvenaard resultaat. Gele Griet werd 

geboren. Geëntameerd, geëngineerd en uitge-

voerd door een bezield, begenadigd, bevlogen 

en getalenteerd constructeur: Erik Smetsers uit 

Sint-Michielsgestel, initiatiefnemer en eigenaar 

van www.adventure-trucks.com. Een vriend bo-

vendien die ons bij de hand nam en ons door het 

onbekende terrein van de 4x4-overland loodste tot 

waar we nu staan: op de drempel van … eh, tja, 

van wat eigenlijk?

Het motto van De Onderneming was: de weg, 

het doel. Het plan: naar het Zuiden (en verder). 

De Onderneming bracht ons via België, Frankrijk, 

Spanje, Portugal, Marokko en Italië uiteindelijk op 

de Balkan.

Begin 2018, het onbetaald verlof is voorbij; zo’n 

reis zullen we voorlopig niet nog eens maken. 

Gele Griet is beschikbaar voor een nieuwe eige-

naar. Interesse? Mail naar: redactie@top-camper.eu
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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!

Carrosseriebouwtechnologie
Opbouwtechniek uit de luxeklasse: uiterst 
stabiele carrosserieverbinding met speciale 
vertandings- en lijmtechniek. Met lichtge-
wichtbouw technologie in de rijbewijs- 
vriendelijke 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 timmermanskwa-
liteit

Hoogwaardige boordtechniek
aparte accubak, waterafvoersysteem,
verwarmde technische componenten

www.malibu-carthago.com
Malibu I/T

KWALITEIT 
OPNIEUW  

GEDEFINIEERD
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Rivieren
Wie naar Jajce gaat, en dat is zeer aan te bevelen, 

trekt in ieder geval zwembroek en laarzen aan. In 

Jajce komen de rivieren Pliva en Vrbas bij elkaar, 

resultaat: overal water! Het stroomt, klotst, stort 

naar beneden, kabbelt, ruist, vormt beekjes, plasjes, 

meertjes, van die dingen. Jajce kortom, is water. 

Kulen Vakuf ligt aan de Una in het gelijknamige 

nationaal park. De Una is onomstreden de mooiste 

rivier van het noordelijk halfrond. Zo mooi! 

Camping Discover Bihac ligt in een van de vele 

oksels die de Una rijk is en wordt gerund door 

slivovitsjman. Elke morgen als we de receptie 

passeren voor onze ochtendronde met Juuls, biedt 

slivovitsjman ons met een vriendschappelijke 

knipoog een slok aan uit zijn fles die we steeds 

beleefd afslaan. Vanuit Kulen bezoeken we de 

oude vestingen Ostrovica en, op de andere oever, 

Havala. In Havala staat geen huis, wat zeg ik, geen 

muur meer overeind.

We ontmoeten Hasan, het hondje met de korte 

pootjes, Nigel, de postbeambte en Ben. We 

zijn te gast bij Sigmund en zijn vrouw Esma 

die boven op de berg wonen samen met hun 

veestapel. We blijven veel langer in Kulen Vakuf 

dan voorgenomen. We voelen ons hier zeer 

thuis en slechts de onweerstaanbare lokroep van 

paddenstoelen in Piemonte kan ons doen besluiten 

Bosnië en Herzegovina te verlaten. We komen 

zeker terug! <

Boven: kerkhoven 

verbinden delen van 

Sarajevo; camping 

Discover Bihac aan de 

prachtige rivier Una 

bij Kulen Vakuf; onder: 

Sigmund en Esma

Ik vraag hem hoe het hier was tijdens de oorlog in 

de jaren 90. Ibro legt uit dat in 1992 Joegoslavië 

uiteenviel in Servië, Kroatië, BH, Montenegro, 

Macedonië en Slovenië. Met het besluit van de 

presidenten Tudjman (Kroatië) en Milosevic (Servië) 

om BH te verdelen tussen hun beide landen werd 

de doos van Pandora geopend. Tegenwoordig is 

het weer rustig in BH. Ibro denkt dat iedereen zich 

heeft neergelegd bij de status quo, dat er zoveel 

pijn is geweest, dat niemand dat opnieuw wil.

Sarajevo en Visoko
We zijn door de taxi afgezet globaal tegenover 

de plaats waar Gavrilo P in 1914 zijn macabere 

bijdrage leverde aan de wereldgeschiedenis. 

Dwalen door de stad van verleden en pijn, 

toekomst en hoop. Sarajevo toont haar littekens, 

ondanks alles toch gaaf, indrukwekkend historisch. 

Kerkhoven verbinden wijken, niemand zonder 

schade, niemand zonder schram, niemand zonder 

schuld.

In Visoko woont dr. Sam, de ontdekker van de 

magische piramides van Visoko. In deze piramides 

komen de energiebanen van alle zonnestelsels 

bijeen; die krijgen een fotonenkuur, worden 

middels macroprisma’s geparallelliseerd en lopen 

vervolgens dus parallel verder om elders hun 

heilzame werking af te geven. Wij ontvangen de 

persoonlijke toelichting op dit ko(s)mische proces 

in een van de onderaardse gangen van de Piramide 

van de Zon van dr. Sam himself.
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IJSLAND DOOR DE 
GROOTHOEKLENS

Een jaar geleden stond in TopCamper magazine een verslag 

van een reis door het Noorse fjordengebied met prachtige 

beelden van amateurfotograaf Jack Soffers. Afgelopen zomer 

reisden Jack en Cindy Soffers met hun eigen camper naar 

IJsland. En weer kunnen we in TopCamper de prachtige foto’s 

van Jack laten zien.

TOPCAMPERLEZERS JACK EN CINDY OP REIS MET HUN LAIKA

Tekst: Jack Soffers, redactie TopCamper; foto’s: Jack Soffers
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Het eerste deel van de reis wordt Jack vergezeld 

door zijn schoonvader Leo; halverwege de trip 

wordt Leo afgelost door zijn dochter Cindy. Hier 

volgt Jacks verslag.

Een droom komt uit
IJsland stond al jaren op onze bucketlist. Enkele 

jaren geleden proefden we van het camperen. 

We huurden toen een camper en maakten een 

drieweekse tocht door Noorwegen. Vrijwel meteen 

waren we om en uiteindelijk kochten we onze 

eigen camper.

We verdiepten ons in de  mogelijkheden om naar 

IJsland te gaan met de camper. Uiteindelijk viel 

de keuze op het verschepen van de camper van 

Rotterdam naar Reykjavik en zelf met het vliegtuig 

te gaan. De kosten zijn nagenoeg gelijk aan de 

ferry plus de brandstof die de route over land en 

zee kost. En misschien wel het grootste voordeel: 

alle vakantiedagen die we hebben zijn in IJsland.

Mission Impossible
Hoe vat je een reis van 27 dagen, die een 

opeenstapeling van hoogtepunten is geweest, 

samen in een verhaal van een paar kantjes? Lastig, 

want saaie dagen zijn er niet als je met de camper 

door IJsland rijdt: mooie wegen, snel veranderende 

landschappen en weersomstandigheden. Vooral de 

vele heldere, soms aparte kleuren zijn opvallend 

en blijven me bij. De reis bestond eigenlijk uit 

twee routes, omdat we na tien dagen terug in 

Reykjavik moesten zijn. Leo, mijn schoonvader, 

ging terug naar Nederland en Cindy, mijn vrouw, 

zou aankomen. De eerste route ging vanaf 

Reykjavik dwars door IJsland over de F35 naar 

het noorden om een bezoek te brengen aan de 

Westfjorden en vervolgens via het schiereiland 

Snaeffelsness terug naar Reykjavik te gaan. De 

route met Cindy is gemakkelijker te vatten, 

een rondje langs de buitenrand van het eiland. 

Hieronder geven we impressies van IJsland aan de 

hand van een aantal fenomenen, onze Top 10.

 

1 Papegaaiduikers
Al jaren op mijn verlanglijstje: papegaaiduikers 

zien. De grootste kolonie ter wereld is te vinden 

in IJsland op en in het klif Látrabjarg. De route er 

naar toe lijkt een combinatie van ‘Jack & Leo naar 

het einde van de wereld’ en ‘De Gevaarlijkste 

Wegen Van De Wereld’. Maar wat een beloning 

krijgen we als we aan het einde van een lange 

reisdag aankomen op Látrabjarg. Al snel zien we in 

de verte een papegaaiduiker; gauw met de telelens 

een foto maken, stel dat het de enige is die we 

zien. Dat blijkt niet het geval. Er zitten ontzettend 

veel papegaaiduikers. De puffin – zo heet ‘ie ook 

in IJsland – wordt ook wel de clown onder de 

vogels genoemd. Ze bewegen echt ontzettend 

REISVERHAAL

Links: Patreksfjörður in 

de Westfjorden; boven: 

kerkje bij Vik; onder: 

papegaaiduikerpaartje 

op het klif Látrabjarg
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Boven: de berg 

Kirkjufell op 

het schiereiland 

Snæfellsnes; 

onderduikende walvis; 

onder: de bovenste 

van de Dynjandi-

watervallen is 100 m 

hoog en 60 m 

breed; Strokkur, 

de spectaculairste 

geiser van IJsland

grappig, een beetje onhandig. Hun prachtig 

gekleurde snavel is karakteristiek. Ze hebben hun 

nestjes in de zachte grond boven op de kliffen 

uitgegraven. Látrabjarg is een steil klif van 14 km 

lang en komt tot 440 m hoogte, loodrecht uit de 

zee. Voor het mooiste zicht op de papegaaiduikers 

moet je languit op de grond gaan liggen zodat je 

net over het randje kunt kijken. Dat kan en mag 

op Látrabjarg. Op alle andere plaatsen waar wij 

papegaaiduikers spotten op IJsland, is dat niet 

toegestaan; daardoor is het veel lastiger om een 

goed zicht te krijgen op de vogels. Je zou er dagen 

naar kunnen blijven kijken, zo mooi, apart en 

grappig zijn deze vogels.

2 Kirkjufell
Fotografen uit de hele wereld komen naar de 

Kirkjufell, IJslands voor Kerkberg. En terecht! 

De vorm van de berg is bijzonder. Wij geven 

deze berg de bijnaam (omgekeerde) frietzak. 

In combinatie met de waterval die er voor ligt 

vinden we dit een magisch plekje. Ondanks de 

bekendheid ervan, overnachten we hier als enigen 

in de vrije natuur. Die rust maakt IJsland voor mij 

extra aantrekkelijk. We hebben het geluk een super 

mooie zonsondergang op deze plaats te beleven.

 

3 Walvissen
Wat willen we die graag zien! Vanuit Dalvik gaan 

we met een RIB Powerboat op zoek. OMG, wat 

een speed en een kracht heeft zo’n boot. Je vergeet 

spontaan om je heen te kijken. Die ervaring alleen 

maakt het al tot een geslaagde trip. Gelukkig is 

de schipper erg ervaren en minderen we vaart 

zodra hij een teken van leven ziet. Eerst springen 

er rond de boot wat dolfijnen uit het water. 

Vervolgens zien we onze eerste bultruggen: wat 

een gigantische beesten! Ondanks hun grootte 

bewegen ze zich rustig en gracieus. Ze bijven even 

in de buurt zwemmen, halen dan diep adem – wat 

een bijzonder geluid is dat – om vervolgens onder 

te duiken. Daarbij komt de staart volledig uit het 

water. Gaaf!

4 Watervallen
Alleen al van de watervallen zou ik een aparte 

Top 10 kunnen maken. Geen dag gaat voorbij zonder 

watervallen te zien. Geen twee watervallen zijn 

gelijk. Veel watervallen in IJsland zijn gemakkelijk 

bereikbaar. In het zuidwesten is het daardoor soms 

voor IJslandse begrippen erg druk met toeristen, 

vooral dagjesmensen vanaf de cruiseschepen die 

in Reykjavik liggen. Maar wat zijn ze fantastisch. 

Skógafoss met z’n enorme hoogte waardoor je je erg 

nietig voelt. Go∂afoss met de dubbele regenboog 

erboven zorgt voor kippenvel. Seljalandsfoss, de 

waterval waar je achterlangs kunt lopen, zorgt 

ervoor dat we doorweekt bij de camper terugkomen. 

Dynjandi, eigenlijk een serie watervallen: imposant, 

bizar, wat een geweld, wat een schoonheid.

5 Gletsjers
Zeg je IJsland, dan zeg je gletsjers. Het land is 

immers voor elf procent bedekt met ijs. Nog wel, 

want ook in IJsland worden de gletsjers snel kleiner; 

dat is op veel plekken zichtbaar – confronterend! 

Maar wat een kracht en geweld schuilt er in dit 

natuurfenomeen. Op Fjallsárlón varen we met een 

kleine RIB-boot tussen de ijsbergen door naar de 

voet van de gletsjer; die is imposant hoog. Ineens 

klinkt er een donder, het lijkt wel onweer. Maar het 

is een reusachtig stuk ijs dat afbreekt van de gletsjer, 

iets dat diepe indruk maakt. Jökulsárlón, het grootste 

gletsjermeer van IJsland, is wat bekender. Dat je hier 

gewoon met je camper aan het strand kunt staan … 

uitzicht op ijsbergen en de ondergaande zon – voor 

dit soort momenten ben je gaan camperen.

6 Golden Circle
Het bekendste ‘foutje’ van IJsland. Bijna alle 

dagjesmensen van de cruiseschepen en citytrippers 

uit Reykjavik maken dit rondje langs enkele van de 

bekendste bezienswaardigheden van IJsland. Dat 

maakt deze attracties relatief drukbezocht. Tot een 

uur of vijf, dan heb je ze ineens weer voor jezelf. 

De spuitende geiser Strokkur van Geysir, de Gullfoss 

waterval, þingvellir National Park op de scheidslijn 
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van de Noord-Atlantische en Euraziatische 

tektonische platen, zijn die hoogtepunten. Ze 

hebben de naam; voor ons zijn het echter zeker 

niet de topattracties van IJsland. Maar je moet ze 

wel gezien hebben!

7 F35 Kjölur
De Kjölur bergweg door het binnenland is 200 

km lang en loopt tussen twee gletsjers door: de 

Langjökull aan de westkant en de Hofsjökull 

aan de oostkant. We hebben schitterend weer 

en dus fantastisch zicht op beide gletsjers. De 

F-wegen in IJsland zijn niet geasfalteerd maar 

verhard met puin en gravel. Voor de F35 is niet 

per se vierwielaandrijving nodig omdat er niet of 

nauwelijks rivieren te doorwaden zijn. Wij kunnen 

met de camper de hele route rijden, maar wat een 

weg. De vele stukken ‘wasbord’ zijn eigenlijk met 

een camper niet te doen; dat die niet compleet uit 

elkaar rammelt kunnen we een wonder noemen. 

Zou ik het nog een keer doen: nee! Heb ik er spijt 

van: nee! De route is prachtig en een belevenis. 

Maar na 200 km stof, hobbelen en rammelen is 

het ook wel weer genoeg. Het is de enige weg 

om Hveravellir te bezoeken, en alleen al dat 

geothermische veld doet het gerammel spontaan 

vergeten: veel verschillende natuurverschijnselen 

waaronder kleurrijke bronnen – je snapt niet dat 

de natuur dat kan voortbrengen.

8 Stranden
Misschien niet het eerste waar je aan denkt bij 

IJsland, maar er zijn zeer bijzondere stranden. 

Boven: Sólheimajökull 

gletsjer, een plek om 

je nietig te voelen; 

links: Gullfoss, de 

Gouden Waterval, stort 

in een diepe kloof; 

spectaculaire kleuren 

in de geothermische 

velden van Hveravellir; 

zwarte stranden bij Vik

Veel campers op IJsland
In november 2017 werd bekend dat voort-

aan vrij kamperen in het zuiden van IJsland 

aan banden wordt gelegd. Overnachten in 

woongebieden in bepaalde zuidelijke regio’s 

is verboden. IJsland is de laatste jaren enorm 

populair, met name bij camperaars. Een van de 

redenen van de maatregelen zal liggen in het 

hygiënisch gedrag van reizigers die met de veel 

aangeboden omgebouwde bestelbusjes op pad 

gaan; die huurbusjes hebben geen sanitair aan 

boord. Voor rustzoekers zullen er altijd mooie 

plekjes te vinden zijn, maar wie bij populaire 

bezienswaardigheden wil overnachten, zal af 

en toe genoegen moeten nemen met een (zeer) 

druk bezette camping.
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Boven: explosiekrater 

Kerið ligt op een paar 

kilometer van Selfoss; 

rechts: in Hverir (‘hete 

bronnen’) aan ring-

weg 1 kookt de aarde 

letterlijk; onder: twee 

keer maanlandschap

Gitzwarte bijvoorbeeld, van fijn zwart zand, vind 

je op meerdere plaatsen; die van Vik zijn het 

bekendst. De gouden stranden van Rau∂isandur 

lijken onwerkelijk. Het uitzicht hierop vanaf de 

weg 614 is spectaculair. Net als de weg zelf, want 

deze smalle, supersteile gravelweg zorgde voor 

klamme handjes in de afdaling. Opeens rijden we 

langs zandduinen en worden we getrakteerd op 

een bijna Caribisch plaatje van helblauw water 

met een wit-geel strand. Als iemand me voor 

deze reis daarvan een foto van had laten zien, 

had ik niet kunnen geloven dat die op IJsland was 

gemaakt.

9 Vulkanen
Van gestold lava tot kraters, scheuren in de aarde, 

warme bronnen, kokende modder, sissende en 

stomende gaten. Je voelt gewoon hoe de aarde 

leeft en je beleeft de enorme krachten die daarmee 

samenhangen. Het lijkt allemaal bijna niet echt te 

kunnen zijn.

10 Maan
Ben je op IJsland, dan denk je soms dat je niet 

meer op aarde bent. Het lijkt wel of je op de maan 

bent beland, in zwarte ruige landschappen. Als 

je dan ook nog compleet verlaten en als enige 

op een klein parkeerplaatsje staat, voelt dat heel 

bevreemdend. Dat hier de eerste astronauten 

getraind hebben voor hun missie naar de maan 

kun je wel begrijpen. 

Overpeinzingen 
De daling wordt ingezet en we landen in Brussel, 

hiermee is de IJslandreis nu toch wel echt ten 

einde. Voor de camper nog niet, die vertrekt 

morgen met de vrachtboot uit Reykjavik naar 

Rotterdam. Na maanden van voorbereiding is 

de campertrip van bijna een maand door IJsland 

voorbijgevlogen. 

Na 4.300 km, vastgelegd in 7.818 foto’s, 1.528 

drone-opnamen en 238 filmpjes kunnen we wel 

stellen dat we een goede indruk gekregen hebben 

van dit land. <
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Bremm is een pittoresk wijndorp in een van de 

vele bochten van de Moezel, midden tussen 

Koblenz en Trier. Het ligt aan de voet van, zoals 

hier wordt gezegd, de steilste wijnhelling van 

Europa, de Bremmer Calmont. De camperplaats 

ligt aan de Calmontstrasse die door het midden 

van het dorp loopt, evenwijdig aan de B49, de 

doorgaande weg de langs de Moezel. De ingang 

van de camperplaats is net even buiten het dorp, 

aan een kruising. Daar kunt u de camper even 

parkeren om te informeren of er nog plaats is 

Op beide oevers van de Moezel ligt een groot aantal camperplaatsen. Altijd zijn er twee 
hoofdrolspelers: de rivier en de wijn die dit gebied voortbrengt. De Stellplätze variëren van 
grote groene weilanden waar flinke aantallen campers in dikke rijen achter elkaar staan 
tot intiemere, kleine landjes zoals dat van Weingut Oster-Franzen in het dorpje Bremm. 

op het terrein, want er passen maximaal twintig 

campers tot 10 m lengte tussen de heggetjes. Vlak 

voor die ingang is rechts eventueel plaats voor 

nog een paar campers. Top is het sanitair op de 

binnenplaats van de wijnmakerij. Via een stalen 

trap bereikt u de algemene toegangsdeur die met 

een code opengaat. Die code ontvangt u als u 

zich heeft aangemeld. Het sanitair met onder 

meer vijf cabines met toilet, douche, wastafel en 

vloerverwarming is prachtig. Wasmachines en –

drogers staan ook in die ruimte. Een tweede topper 

is de wijnproeverij. Niet gratis, maar wel met 

duidelijke uitleg en heel gezellig.

Een overnachting op de camperplaats van Weingut 

Oster-Franzen kost € 14 inclusief twee personen, 

lozen van het afvalwater en het legen van het 

cassettetoilet. Water kost € 0,50 en stroom € 0,50 

per kWh. De maximale verblijfsduur is 72 uur en u 

kunt er terecht tussen 1 maart en 31 december. 

Ook leuk is om vanuit het dorpscentrum een 

wandelroute te volgen met ladders en kettingen 

naar de top van de 380 meter hoge Calmont. 

Boven heeft u een fantastisch uitzicht op de 

Moezel en de wijngaarden. <

Weingut Oster-Franzen
Calmontstrasse 96

D-56814 Bremm

(0049) 267 59 22 99

www.oster-franzen.de

gps N 50.09592, E 7.12382

LEUK
•  wandelen naar de top van 

de Calmont

•  in december gezellige kerst-

markten

•  tussen april en november 

wijnfeesten

Wijnproeven 
óp de 
camperplaats

DUITSLAND 
BREMM, WEINGUT OSTER-FRANZEN

Tekst en foto’s: Marga Feenstra CAMPERPLAATSEN
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Het nieuwe Sun Living: Ontdek nieuwe ruimtes.
Het is zoveel meer dan een andere manier van reizen. Het is een nieuwe manier van kijken 
naar de wereld. Geproduceerd bij Adria Mobil, ontworpen voor jou. Anders denken, anders 
doen. Je zult het zien.

Averesch Campers  - Rijssen  www.avereschcampers.nl
Van Baaren Campers - Winkel   www.vanbaarencaravansencampers.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

TOP010_AdvertentiesCS6.indd   88 13-02-18   10:03



maart 2018    •    TopCamper 15    •    89

CAMPERPLAATSEN

Op de camperplaats bij het jachthaventje van Dun 

staan alle campers zij aan zij met de neus naar de 

Maas; achter de campers grazen de koeien in de 

Vroeg voor  
de Vierdaagse
reserveren

De kerkklok 
van Dun-sur-
Meuse luidt 
reveille

Betuwe en fruit zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. U kunt met uw camper 
overnachten in de appelboomgaard van 
Landwinkel De Woerdt in de Gelderse 
Lingewaard bij Ressen. Vroeger was dit 
het gebied van de Bataven. In de laatste 
decennia kruipen de stadsuitbreidingen 
over de Nederrijn en de Waal. Maar in 
het gehucht Ressen vindt u de rust van de 
boomgaard. De plaats is eenvoudig, het 
gebied daarentegen rijk aan geschiedenis 
en aan wandel- en fietspaden. 

Dun-sur-Meuse, zo’n typisch dorpje in 
het noordoosten van Frankrijk waar nog 
nooit iemand van heeft gehoord. Nou ja, 
bij wijze van spreken; Maasliefhebbers 
en slagveldtoeristen die het gebied rond 
Verdun verkennen zijn er misschien wel eens 
doorheen gereden. De Eerste Wereldoorlog 
drukt een stempel op dit gebied. De 
camperplaats bij de Port de Plaisance ligt 
aan de rand van Dun-sur-Meuse en is een 
perfecte stop om u nog eens te verdiepen in 
de zwarte oorlogsgeschiedenis van het land 
rond Verdun, de stad die 34 km verderop ligt.

De volgende dag kunt u het vanaf 9 uur ophalen.

De boerderij ligt gunstig voor heel veel uitstapjes 

op de fiets. De fietsroute ‘rond de Linge, volop 

fruit en historie’, begint al naast uw camper. 

Wandelschoenen mee? Loop over het Klompenpad 

naar het buitengebied van Ressen, door Park 

Lingezegen. De route begint bij de Landwinkel, 

waar ook veel informatie verkrijgbaar is.

Ook leuk is de zomerfair die de laatste zaterdag 

van augustus op het erf wordt gehouden. Elke 

zaterdag in september mag u onder begeleiding 

zelf appels en peren plukken in de boomgaard. 

Zin om te shoppen? Een klein half uur fietsen en u 

staat in hartje Nijmegen.

Voor een nacht betaalt u € 9, stroom in overleg en 

afhankelijk van de standplaats € 1 per nacht. Er 

zijn 10 plekken, het hele jaar door. <

wei. In de verte luiden de klokken van de hoger 

gelegen dorpskerk. Het is even opletten als u op 

de D964 rijdt, want via de Rue des Clouyeres rijdt 

u naar de Rue du Vieux Port. Houdt daarvoor de 

richting ‘port’ aan en de camperplaats is absoluut 

niet te missen. Er is plaats voor zestien campers, 

ook voor heel lange exemplaren. Als het echt 

heel rustig is, dan kan zo’n mastodont wel in 

de langsrichting parkeren. Maar in principe zijn 

campers tot 8 m lang toegestaan. Heeft u goed 

opgelet, dan zag u vlak voor de camperplekken 

rechts een klein gebouwtje. Dat is een ruimte 

met wat bankjes en toeristische informatie en 

het sanitair, dat van 1 november tot 1 april is 

gesloten. Keurig schoon en helemaal gratis. 

Naast dit gebouw is het loospunt voor afvalwater 

en de toiletcassette. Stroom is beschikbaar. Een 

overnachting kost € 8 inclusief twee personen. Alle 

overige voorzieningen zijn gratis. U mag hier zo 

lang staan als u wilt. Het geld wordt aan het eind 

van de dag opgehaald.

Het centrum van Dun-sur-Meuse ligt op niet 

meer dan 500 m van de camperplaats. Op 

weg er naartoe zit een bakkertje, alleen zijn de 

openingstijden niet altijd even duidelijk. <

Landwinkel De Woerdt
Woerdsestraat 4

6684 DL Ressen

(0481) 46 40 27

www.dewoerdt.nl

gps N 51.88866, E 5.87212

LEUK
•  snuffelen in de Landwinkel

•  wandelen over het Klompenpad

•  fietsen naar Nijmegen

Porte de Plaisance  
(aire de camping-cars)
Rue du Vieux Port

F-55110 Dun-sur-Meuse

(0033) 329 80 82 27

gps N 49.38860, E 5.17845

LEUK
•  gratis sanitair en voorzieningen

•  bootverhuur bij Meuse Nautic

•  historierijk Verdun is vlakbij

Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse is in de wijde 

omtrek geen overnachtingsplek meer te krijgen. 

Maar buiten die periode zet u de camper naast 

de grote opslagschuur aan de overkant van de 

boerderij annex landwinkel. Heeft het niet te 

veel geregend dan zijn de mooiste plekken 

beschikbaar tussen de rijen appelbomen. Altijd 

eerst aanmelden in de winkel. Snuffel tussen de 

toeristische informatie. Kijk rustig rond en kies 

alvast uw ‘diner’ voor die avond uit. Er zijn fruit, 

groenten en vlees te koop. Dinsdag tot en met 

zaterdag is er vers brood, online te bestellen 

voor 12 uur via de website van De Woerdt. 

NEDERLAND
RESSEN, LANDWINKEL DE WOERDT

FRANKRIJK 
DUN-SUR-MEUSE, PORT DE PLAISANCE
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Tijdens alle jaargetijden genieten. De nieuwe Ixeo I biedt u de meest wenselijke 

uitrusting. Onvergetelijke momenten beleven en u toch altijd thuis voelen. #overalthuis

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

#overalthuis

TOP010_AdvertentiesCS6.indd   90 15-02-18   11:31



maart 2018     •    TopCamper 15    •    91

TopB
oeken / TopSites / TopA

pps

Met de camper door Portugal
De complete reisroute van Noord naar Zuid

Onlangs hebben reisjournalisten Mike en Loes Bisschops het 

zesde deel in hun serie CamperRoutes gepubliceerd: Portugal. Zij 

beschrijven een prachtige route van bijna 2300 km door het land, 

volgens de auteurs ‘goed voor een reis van zes tot acht weken’. 

Uiteraard zijn ook delen daarvan te volgen. De gids is opgedeeld in 

drie hoofdstukken: Noord, Midden en Zuid. Behalve steden als Porto 

en Lissabon komen allerlei interessante provinciestadjes aan bod, 

maar ook natuurgebieden, rivierdalen, wijnstreken, bergdorpen, 

kastelen, kusten, kapen en stranden. De beschrijvingen zijn 

aangevuld met veel praktische informatie: 

campings en camperplaatsen, eten en 

drinken, prijzen en openingstijden van 

musea, kerken, kloosters en paleizen en – 

niet onbelangrijk – de berijdbaarheid van 

de wegen met een camper. Kaderteksten 

verklaren fenomenen als de fado, Fátima, 

bosbranden en port; kaartjes zorgen voor 

overzicht.

Travelscript vof, 208 blz., € 18,95

De Rijn
Biografi e van een rivier

Op bijna alle reizen naar Midden- en (Zuid-)Oost-

Europa wordt de Rijn een of meer keren gekruist. 

Veel camperaars overnachten tijdens hun reizen 

aan of in de buurt van de circa 1300 km lange 

rivier. De bijna magische aantrekkingskracht 

van deze voor Noordwest-Europa belangrijke 

rivier was voor schrijver en journalist Martin 

Hendriksma aanleiding een geschreven monument 

te maken. In ons eigen land leidt de Rijn door 

vertakkingen en naamswijzigingen een wat vaag 

leven. Reizigers zullen beamen dat de Rijn in 

Duitsland en Zwitserland met eerbied en respect 

wordt beschouwd, soms zelfs sentimenteel wordt 

aanbeden. Hendriksma reist van de bron in de 

Zwitserse Alpen tot de historische doch pathetische 

monding in de Noordzee bij Katwijk, op zoek naar 

de vroegere en huidige betekenis van de rivier. 

Onderweg verzamelt hij talloze ‘Rijnschatten’: 

verhalen over goudzoekers, Rijnzwemmers, 

verdronken dorpen, de strijd tussen industrie en 

natuur, binnenschippers, schilders, houtvlotten en 

soldaten. Het boek is doorgaans lekker leesbaar, zeer 

informatief en kan af en toe de reislust opwekken.

De Geus, 380 blz., € 24,99, e-book € 13,99

Landvergnügen 2018
Der andere Stellplatzführer

In de categorie France Passion en Brit Stops bestaat sinds enkele jaren ook een gids voor camperplekken 

bij boerderijen in Duitsland: Landvergnügen. De editie 2018, met 541 adressen, verschijnt medio 

maart. Onder die adressen zitten mooie plekjes waar u anders misschien niet terecht zou komen. 

Na de aanschaf van deze gids kunt u gratis overnachten bij de boeren en agrarische producenten die 

over heel Duitsland zijn verspreid. Behalve ‘gewone’ boeren treft u in de gids nogal wat wijnboeren 

aan, maar ook imkers, brouwers, kaasboeren, viskwekers enzovoort. Bij al die bedrijven zijn de 

zelfgemaakte producten te koop maar dat is geen verplichting. Met de aanschaf van de gids ontvangt 

u een raamvignet en een lidmaatschapskaart; die zijn geldig tot 1 april 2019. Een groot deel van de 

camperplaatsen is ook toegankelijk voor caravans; dat wordt per adres aangegeven. In Nederland 

kan de gids worden besteld door een mail te sturen naar info@monnikhof.net

Landvergnügen/Monnikhof, 386 blz., € 29,90

Het langste natuurpad van Nederland
459 km wandelen over onverharde paden en trage wegen

Voor wandelen door Nederland zijn talloze boeken, websites, 

gidsen, apps en kaarten beschikbaar. Deze langeafstandsroute, 

Delfzijl-Goirle in 32 etappes van globaal 10 à 20 km, is 

samengesteld om zo veel mogelijk natuurfenomenen te kunnen 

zien. Landschappen, planten, bomen, bloemen, maar ook vogels 

en andere dieren. De route is gemaakt door de redactie van 

natuurtijdschrift Roots. De samenstellers delen zo hun kennis 

van plekken om bijvoorbeeld de sperwer te spotten, de fuut te 

zien duiken, een orchideeënveld te bekijken, een wild zwijn te 

besluipen. Ook als je niet van plan bent om de route te volgen dan 

is het boekje toch handig om te zien waar je 

de planten en dieren van je bucketlist moet 

zoeken. De kaartjes zijn heel behoorlijk (NB 

wel verschillend van schaal). Hoe je van een 

etappe-eindpunt weer bij je camper of auto 

komt, vermeldt het boekje niet. Maar daar 

kan ov9292.nl goede diensten bewijzen.

Fontaine Uitgevers BV, 160 blz., € 14,95

FÜR REISEMOBILE UND 

WOHNWAGEN

Ü
R

ER

LANDVERGNÜGEN
DER ANDERE STELLPLATZFÜHRER 

SAISON 2018

HERZLICH  

WILLKOMMEN  

AUF DEN  

SCHÖNSTEN HÖFEN 

DEUTSCHLANDS
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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 

www.brugginkcampers.nl

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

Aveco Camper Schade Service
Alle aangesloten camperbedrijven
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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

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 www.ccemmeloord.nl

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

Bedrijfsweg 7  –  8304 AA Emmeloord
T +31 527 61 34 38  –  E info@ccemmeloord.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 www.raemacaravans.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

Schadeherstelbedrijf voor eigen klant 

Hulsenweg 8 – 6031 SP Nederweert
T +31 495 72 59 00 –  E info@raemacaravans.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 
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De mooiste kampeervakanties beleef
je met een Volkswagen California

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

Campercentrum
Nederland

TOP010_AdvertentiesCS6.indd   95 13-02-18   10:03



  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

  Flevoland
 6. Campercentrum Emmeloord ............... Emmeloord

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

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

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

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

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

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

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

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

  Zeeland  Plaats
42. 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

6
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