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Kampeercentrum Budel  ......................... Budel
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43. Caravanlife Gorter  ...................................... Heinkenszand

8

11

12

15

20

21

22
24

25

29

28

26 27

23

19

13

17

31
37

33

42

43

34
35

38
39

32

40

41

30

36

14

18

16

10 9

4
5

3

1

2

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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www.lmc-caravan.nl

 € 83.295,00ALL-IN VANAF

Maak kennis met de Comfort Exclusive!

Leverbaar in half-integraal en integraal.

Ontdek de comfort exclusive uitrusting, met onder andere:

Bezoek  

ons in Hal 7 

op de  

Kampeer  

en Caravan 

Jaarbeurs.

Een campervakantie is ultieme vrijheid. Ontspanning 

vanaf de eerste kilometer, verrast worden door het 

moois wat spontaan op je pad komt en elke dag 

wakker worden met een ander uitzicht! Met alles aan 

boord wat je nodig hebt voor vier personen. Droom 

je er al jaren van? Dan wordt het tijd om het waar te 

maken. De meest ervaren camper ter wereld staat 

voor je klaar bij Campercentrum Nederland

in                                              Kom langs!

 

Amersfoort

Dit jaar je droom 
waarmaken?

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

Campercentrum
Nederland 
 

Bezoek onze Najaarsshow van 1 t/m 3 november 2018
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coverfoto: Volkswagen California bij 

trappistenklooster Maria Toevlucht, Zundert

IEDER ZIJN EIGEN THEMA

‘Lekker een beetje toeren, we zien wel waar we uitkomen’. Een prachtig 

motto, voor reizen zonder plan valt veel te zeggen. Ik ken ook mensen 

die het echt doen, echt kunnen. Zelf heb ik er ook wel wat ervaring mee, 

heerlijk. Maar, heel gemakkelijk en vanzelfsprekend is het niet, zeker niet 

nu bijna iedereen navigatie gebruikt. Voor je het weet, rijd je namelijk 

over een van de grote Europese wegen naar een plaats die op de borden 

staat. Voor ‘zwerven’ moet je de moed hebben om ergens de snelweg af 

te gaan. Wie heeft tegenwoordig nog (enigszins gedetailleerde) kaarten in 

de camper? (oplossing: koop een atlas van Duitsland en een van Frankrijk, 

schaal 1:200.000 of 1:300.000).

Okee, zwerven is niet voor iedereen weggelegd. Maar er is een erg 

goed alternatief: reizen volgens een zelfgemaakte thematische route. 

Stel, je houdt van barokpaleizen of rozentuinen of van oude auto’s of 

treinmusea. Zet vijf of zeven van die plekken in Europa op de kaart en 

zoek dan een aardige verbinding tussen die plaatsen, bijvoorbeeld zonder 

snelwegen. Wegen met een groene bies – ‘schilderachtige trajecten’ noemt 

kaartenmaker Michelin ze – komen daarbij goed van pas. Zo hebben wij 

ook de route bepaald voor de reportage over trappistenbrouwerijen, in dit 

nummer. Het leuke is dat je over wegen en door streken komt die je anders 

niet zo gauw zou kiezen.

Voor de lezer die nu denkt: ‘wat doet ‘ie moeilijk, natuurlijk rijden we 

binnendoor’ – alle lof! Jij bent de ware reiziger, de confuciaan. Nog voordat 

TopCamper bestond doceerde de Chinese filosoof iets als ‘de weg zelf is je 

bestemming’. Het zou het motto van dit blad kunnen zijn.

Harry Schuring
hoofdredacteur

h.schuring@top-camper.eu



4    •    TopCamper 16    •    oktober 2018

Trappistenbrouwers als 
leidraad
Een originele route door België en Noord-

Brabant. Met een Volkswagen California gaan 

we kijken en proeven bij de trappistenkloosters 

waar wereldvermaard bier wordt gebrouwen.

Lapland in de herfst
Fervente camperaars Joke en Henny hebben 

hun hart verpand aan Noordse bestemmingen 

– rust en fenomenale natuur. Hun prachtige 

foto’s laten zien waarom ze graag in 

Scandinavië reizen.

Op de Caravan Salon kon het niet op
Tijdens de persconferenties van de camperfabrieken en op de beurs in 

Düsseldorf peilden we de stemming en zagen we de noviteiten.

Reizen in stilte
Hannie en Nanda zijn echte reizigers en dol op hun mooie buscamper. Hun 

doofheid, waardoor ze zich niet laten belemmeren, leidt soms tot mooie 

ontmoetingen, bij de amish in Noord-Amerika bijvoorbeeld.

INHOUD TopCamper magazine: merken en mensen
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Van een kostbaar bezit als een camper wil je vooral genieten. Dat kan 
beter als je weet dat je camper goed is verzekerd; daarbij wordt als 
eerste gedacht aan het beperken van financiële risico’s. Natuurlijk is dit 
belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om zorgeloos camperplezier. Je 
wilt genieten en zo veel mogelijk reizen met de camper. En mocht het 
toch een keer tegenzitten door pech of schade, dan is het prettig als je 
kunt bellen met mensen die weten wat het is om te camperen.

Al tientallen jaren verzekert Aveco campers, variërend 

van compacte buscampers en (half)integraal campers 

tot grote liners. Aveco Verzekeringen onderscheidt 

zich echter duidelijk van andere verzekeraars; natuur-

lijk zijn financiële zekerheid en risico’s belangrijk, 

maar Aveco focust zich voornamelijk op de service 

bij pech, schade of ziekte, want zorgeloos vakantie-

plezier staat voorop. Maar waarom, wat maakt het 

verschil?

‘Kamperen zit in onze genen’, zegt Camiel, leiding-

gevende van Aveco Verzekeringen. ‘Wij zijn gespeci-

‘Wij willen weten wat 
onze klanten beleven’

aliseerd in en volledig gericht op het verzekeren van 

campers en caravans. Het onderscheid wordt niet 

gemaakt door de verzekering, maar door de gren-

zeloze service via onze eigen alarmcentrale en ons 

eigen personeel. Want hoe kan iemand die nooit in 

een camper heeft gezeten, nu weten wat onze klanten 

meemaken en van ons verwachten?’

Als we een rondje lopen over de afdeling en enkele 

medewerkers van Aveco vragen naar hun zomerva-

kantie, dan valt de affiniteit met kamperen direct op. 

Verzekeringsadviseur David vertelt dat hij zijn tweede 

AVECOMEDEWERKERS OP REIS

Camiel

David

Dennis

TOP016_06_avecoService hs.indd   6 10-09-18   12:40
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camperreis heeft gemaakt, na de Ardennen 

was nu het Moezelgebied de bestemming: 

‘Het ging heel goed; behalve dat ik bij het 

neerzetten van de camper per ongeluk ach-

teruit over de stekker heen ben gereden, 

ging alles perfect! Gelukkig was de stekker 

snel gemaakt.’ Ook adviseur Dennis was 

deze zomer onderweg met een camper, hij 

legt net de telefoon neer nadat hij de verze-

kering voor een nieuwe camperaar in orde 

heeft gemaakt. ‘Ik had een mooi overzicht 

door de hoge zit, daarnaast een krachtige 

160 pk motor dus geen berg of heuvel was 

te steil!’

Iets verderop spreken we schadebehande-

laar Wouter, ook hij blijkt een fervent cam-

peraar. Samen met zijn vriendin is hij in 

twee weken vanuit Nederland via Livorno 

naar Corsica gegaan, en uiteraard weer te-

rug. ‘Gelukkig is het me weer gelukt zonder 

schade’, lacht hij. ‘Ondanks het feit dat onze 

ke deel van Noorwegen blijven hangen, het 

was zo heerlijk fietsen op de eilanden tussen 

Stavanger en Bergen. Super dat je op zo’n 

moment gewoon beslist om ergens langer te 

blijven, toch?’

Na ons rondje over de afdeling besluiten we 

ons bezoek weer bij Camiel. Hij benoemt de 

missie van Aveco: ‘Aveco biedt rust en zeker-

heid, zodat klanten optimaal genieten van 

hun camper- of caravanvakantie. Het gaat 

niet alleen maar om de financiële zekerheid 

die de verzekering biedt, maar vooral ook 

om de beleving daaromheen, bijvoorbeeld 

in het geval van schade, pech of ziekte. Ik 

ga zelf ook regelmatig met de camper weg 

en neem dan altijd mijn racefiets mee. Het 

is heerlijk om ergens heen te rijden en dan 

in een andere omgeving lekker een stuk te 

fietsen. Ikzelf en onze medewerkers hebben 

net zoveel behoefte aan diezelfde rust en ze-

kerheid als onze klanten.’ 

buscamper niet de grootste kampeerauto is, 

blijft het echt opletten; een ongeluk zit in 

een klein hoekje.’ Hij krijgt bijval van zijn 

collega Marjanne, die met haar gezin voor 

het eerst in een camper een reis maakte door 

Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. ‘Ik vond 

het best spannend met zo’n grote camper. 

Ik ben ook regelmatig uitgestapt om aanwij-

zingen te geven bij het inparkeren en bij het 

nemen van bochten in smalle straatjes; als 

bestuurder zie je gemakkelijk iets over het 

hoofd. We hadden dan ook een grote cam-

per, ons hele gezin moest er natuurlijk in.’

Zowel Fernando, leidinggevende van de 

polisafdeling en de schadeafdeling, als 

marketeer Willeam reden met een camper 

langs de Noorse fjorden. Waar de ene op 

Trolltunga stond, genoot de andere van het 

uitzicht vanaf de Preikestolen. Willeam: ‘Ik 

was eigenlijk van plan om naar Trondheim 

te gaan maar ben uiteindelijk in het zuidelij-

Marjanne

Wouter

Fernando

Willeam
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28-30 september 2018
Camperbeurs Hardenberg
In Hardenberg vind je 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. In het Camper Theater 

worden allerlei thema’s besproken tijdens lezingen.

Met de camper bij de beurs overnachten is mogelijk; geen 

voorzieningen, geen kosten.

•   10-17 uur, entree € 9 (online € 8), 6-11 jaar en 65+ € 5 (4,50)

•   parkeren gratis

•   Evenementenhal Hardenberg, Energieweg 2, 7772 TV  Hardenberg

12-15 oktober 2018
Mobicar ‘18, Brussel
Het 56e Internationaal Salon voor Caravans & Motorhomes 

is van donderdag tot en met maandag. Fabrikanten en 

importeurs van campers, caravans en toebehoren tonen in 

vier paleizen gezamenlijk meer dan 600 modellen campers 

en caravans, waaronder de nieuwe voertuigen voor 2019. 

Met kinderopvang en klimmuur.

•   10-18 uur, entree € 12, tot 12 jaar gratis; parkeren € 5 of € 6;

•   camperplaats op parking C € 10 per nacht incl. stroom

•   Brussels Expo (Heizel), Belgiëplein 1, Brussel

10-13 januari 2019
Vakantiebeurs, Utrecht
Vanouds is de Vakantiebeurs een leuke, gezellige en 

informatieve beurs met een aanbod van reizen naar en 

informatie over bestemmingen over de hele wereld, inclusief 

Nederlandse streken en steden. Verwacht wordt dat een deel 

van een van de hallen wordt ingeruimd voor ‘kampeerbeleving’. 

Op www.vakantiebeurs.nl vind je de deelnemerslijst.

•   10-17.30 uur, op zaterdag tot 22 uur; entree € 15,50 aan de kassa,  

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

•   parkeren € 4 per uur, maximaal € 16,50 per dag

•   Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, Utrecht

12-20 januari 2019
CMT Die Urlaubs-Messe, Stuttgart
CMT staat voor Camping, Motor, Touristik. Deze beurs 

in Stuttgart is na Düsseldorf de grootste kampeerbeurs 

ter wereld en een van de grootste vakantiebeurzen. Een 

groeiend deel van de bijna 2100 exposanten komt campers 

en caravans showen, minstens 850 recreatievoertuigen. 

Hier worden ook nog wel eens primeurs gebracht. Op het 

beursterrein bevindt zich een (populaire) camperplaats.

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

•   Landesmesse Stuttgart, bij het vliegveld

17-22 januari 2019
Caravana, Leeuwarden
Na de oktoberbeurs in Utrecht is dit de grootste beurs op 

kampeergebied in Nederland. Mogelijk wordt de helft van 

de ruimte aan campers gewijd. 

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

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

•   WTC Expo, Heliconweg 52, Leeuwarden

29 september – 7 oktober 2018
Salon Véhicule de Loisirs, Parijs
De grootste beurs van campers en caravans in Frankrijk, 

voor de drieënvijftigste keer. Vorig jaar waren er ruim 200 

stands en bijna honderdduizend bezoekers. Hier ziet u, 

onder andere, het brede Franse camperaanbod in z’n volle 

omvang. Overnachten in eigen camper mogelijk, € 6 per 

nacht. Vanaf RER-station Le Bourget rijden shuttlebusjes 

naar de beurs tussen 9 en 20 uur.

•   10-19 uur, entree € 12, 10-14 jaar € 7, parkeren € 10

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

10-14 oktober 2018
Kampeer & Caravan Jaarbeurs, Utrecht
In een gezellige ambiance doen tienduizenden bezoekers 

hier ideeën op over vakanties en over hun kampeermiddel 

en -uitrusting. Themaland is dit jaar Spanje: de sfeer van een 

lome siësta maar ook van een vurige fiësta; churros, tapas, 

glas wijn, sherry misschien? Op het programma: workshops, 

caravan pimpen, proefrijden met een camper, tips and tricks 

in het Kampeertheater en een fietsparcours waarop ook e-bikes 

kunnen worden uitgeprobeerd. Wegens succes is er dit jaar weer 

‘Camperen voor broekies’, een centraal plein waar deskundigen 

van Aveco Verzekeringen, Sun Living en Weinsberg allerlei 

informatie verstrekken aan beginnende camperaars.

Op parkeerterrein P2 kan worden overnacht met een 

camper, caravan, vouwwagen of tent. Voor kampvuur en 

muziek wordt gezorgd. Vorig jaar was de ‘pop-up-camping’ 

helemaal volgeboekt.

•  10-17 uur; dagkaart € 10 online vooraf,  

€ 11,50 online tijdens, € 12,50 aan de kassa, 

middagkaart (vanaf 13 uur) resp. € 7, € 8  

en € 9, tot 18 jaar gratis

•  parkeren € 4 per uur, maximaal € 16,50; 

•  overnachten € 20 (zonder stroom) of € 27,50 (met stroom)

Gratis kaartje?
TopCamper geeft een aantal toegangskaarten voor de 

Kampeer en Caravan Jaarbeurs weg. Stuur een mail  

aan redactie@top-camper.eu, onderwerp: kaartje KCJ.  

6 oktober is daarvoor de laatste dag; een dag later wor-

den de kaartjes verloot en de toegangscodes verzonden.

NIET VERPLICHT: stuur je leukste of mooiste reisfoto 

mee (min. 800 kb); een selectie wordt in het volgende 

nummer geplaatst.

TOP016_09_agenda_hs.indd   9 06-09-18   11:57
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OP DE CARAVAN SALON 
  KON HET NIET OP

NIEUWS VAN DE MERKPRESENTATIES EN ’S WERELDS GROOTSTE BEURS

In de eerste helft van 2018 waren de geluiden uit de hoek van de 

camperbouwers al erg positief. Tijdens de vakdag van de jaarlijkse beurs in 

Düsseldorf was er op bijna alle persconferenties een juichstemming waar 

te nemen. De grote vraag van consumenten naar campers en de voorspoed 

in de branche leiden tot een vernieuwd, verbeterd en verbreed aanbod van 

kampeerauto’s. De Caravan Salon boekte een bezoekersrecord: bijna een 

kwart miljoen!

CAMPERNIEUWS

Tekst en foto’s:  

Harry Schuring

maar procentueel was de stijging vorig jaar nog 

groter dan in Duitsland. 1751 nieuwe campers 

werden hier verkocht en dat was ruim 22 procent 

meer dan in het jaar daarvoor. In 2018 ligt het 

aantal verkochte campers tot en met augustus 

al op 1775 stuks, dus er is weer sprake van een  

stijging. De best verkopende merken in dit jaar 

zijn, tot nu toe, wederom Adria en Hymer; beide 

hebben een marktaandeel tegen de 12 procent. 

Daarna volgen respectievelijk Carthago, Bürstner 

en Knaus. Middenmoters in aantallen zoals 

Weinsberg, Rapido, Pössl en Chausson stijgen 

bovengemiddeld.

Wat verkoopaantallen betreft maar ook qua 

productie van campers is Duitsland veruit het 

belangrijkste land in Europa. In 2017 werden er 

ruim 40.000 nieuwe campers geregistreerd in 

Duitsland. Zoals het er nu naar uitziet wordt dat 

record in 2018 weer verbeterd; tot aan de zomer 

was er een stijging van meer dan tien procent! 

Frankrijk is de belangrijkste buitenlandse markt, 

daar gaat 15,8 procent van de Duitse export 

naar toe. Dan volgen Zweden, Zwitserland en 

Noorwegen. Nederland komt op de zevende plaats 

met 4,8 procent.

In Nederland zijn de aantallen natuurlijk kleiner 

Foto boven: het enorm 

gevarieerde aanbod 

van campers maakt de 

beurs van Düsseldorf 

zo aantrekkelijk
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versterken; de net vernieuwde Sprinter, voor het 

eerst ook verkrijgbaar met voorwielaandrijving, 

wordt door de marktleider omarmd. Enkele weken 

later meldde Knaus, ook een top-5-merk, van de 

halfintegraal VAN TI een PLUS-versie te bouwen 

op een MAN TGE. Vrachtwagengigant MAN laat 

die bus bouwen in de Poolse VW-fabriek, op 

dezelfde band waarop de Crafter in elkaar wordt 

gesleuteld. Maar toch, wel weer een ‘nieuw’ merk 

en een stoere grille erbij. Wordt er in Duitsland 

al langer gebouwd met de Nissan NV300 – een 

fabrieksbroertje van de Renault Trafic en de Opel 

Vivaro, nieuw is toch de #cl1 van het Berlijnse 

merk #camperliebe: vijf vrienden maakten van 

de Hyundai H350 een buscamper. Ford tenslotte 

kondigde onlangs een nieuw Transitchassis 

aan met een laadvermogen tot 3,5 ton. De 

skeletal, een aan de achterzijde open cabine met 

daarachter het chassisraam en de achteras, heeft 

voorwielaandrijving en kan worden geleverd 

met een automatische versnellingsbak. Voor 

camperbouwers is interessant dat de vloer 10 cm 

lager komt te liggen dan voorheen en dat het 

chassis aanzienlijk lichter is dan het vorige.

Jaar van het basisvoertuig
Bij de ontwikkelingen in de camperindustrie 

speelt het basisvoertuig een behoorlijke rol. Het 

is niet waarschijnlijk dat de gedegen koppositie 

van de Fiat Ducato – inclusief de bijna identieke 

Citroën Jumper en de Peugeot Boxer – meteen 

in gevaar komt, maar het aanbod verbreedt 

duidelijk. Tot nu toe werd ongeveer tweederde 

van de campers gebouwd met of op basis van de 

Ducato. De introductie van de nieuwe Volkswagen 

Crafter in 2017 bracht enkele camperbouwers op 

nieuwe ideeën: Westfalia, Knaus en Volkswagen 

bijvoorbeeld. In mei van dit jaar kondigde Hymer 

aan de samenwerking met Mercedes-Benz te 

Foto links: de nieuwe 

Danny van Karmann 

Mobil is gebaseerd 

op de Fiat Talento;

rechts: achter in de 

compacte buscamper 

Danny is een wc 

plus wastafel met 

handdouche geplaatst

Knaus rust deze halfintegraal op MAN uit met 

‘cateye’-achterlichten

VW wil zelf het 

succes van de Bulli 

doortrekken naar de 

Crafter; inzet: ook bij 

de Grand California 

krijgen de stoelen een 

plek in de achterdeur

In 2015 telde 

Nederland circa 

90.000 campers; 

nu zijn dat er  

meer dan 115.000

TOP016_00_Campernieuws hs.indd   11 10-09-18   11:41



Nu met fris nieuw 
meubeldecor

Voor de Arto en Flair van Niesmann+Bischoff . Moderne technologie, zeer doordacht gebouwd. Naast 
Arto en Smove nu ook de veiligste Flair allertijden met dubbele airbags, EPS en gordelspanners. 
Een trendy, toekomstgericht design van binnen en van buiten – met minder zijn we niet tevreden. Net 
als onze klanten, die met een Niesmann+Bischoff  grote doelen voor ogen hebben. Bestemmingen 
waar ze nog nooit zijn geweest en dromen die nog niet zijn uitgekomen. www.niesmann-bischoff .com, 
www.niesmannbischoff .nl, Niesmann Bischoff  Campers Nederland, Galliërsweg 39, 5349 AT Oss

10.10. – 14.10.2018
Kampeer & Caravan Jaarbeurs, Utrecht

Hal 7, stand C140
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kan gemakkelijk worden vergroot door een extra 

waterstoftank te monteren.

Dethleffs onthulde ten overstaan van een grote 

menigte journalisten de ‘e-home Coco’, geen 

nieuwe camper maar wel interessant. De al 

bestaande Coco, een geavanceerde, lichte 

caravan, is als studie uitgerust met een elektrisch 

aangedreven as waardoor auto’s met een geringe 

trekcapaciteit (elektrische bijvoorbeeld) toch een 

caravan kunnen aankoppelen. Accu’s zitten in de 

bodem, zonnepanelen op het dak.

Elders in dit blad lees je meer over Hymers 

nieuwe serie B Modern Comfort. Een 

belangrijke vernieuwing van deze B-MC is de 

gewichtsbesparing; die wordt onder meer bereikt 

met het nieuw ontwikkelde SLC-chassis.

Trends
Heel geleidelijk gaan de donkere houtkleuren 

plaats maken voor lichtere tinten (maar niet bij 

alle merken). Ook door de toenemende toepassing 

van witte en crèmekleurige kastdeurtjes gaan de 

interieurs er lichter en frisser uitzien. Daarnaast 

zien we dat steeds meer merken extra aandacht 

besteden aan de binnenverlichting; dat kan leiden 

tot meer sfeer en een betere ambiance.

We denken dat Adria dit voorjaar bij de 

persconferentie in Slovenië als eerste een raam 

boven de cabine toonde. In elk geval zijn er nu 

enkele buscampermerken met dit frisse fenomeen: 

Rapidodochter Dreamer kan worden geleverd 

met een ‘skyroof’ en bij Malibu zagen we een wat 

kleiner cabineraam in de Van Charming GT.

In de (half)integrale campers zien we steeds vaker 

‘langsbanken’ opduiken, banken in de rijrichting, 

vooral bij campers van Franse makelij. Het 

Innovaties 
De Mercedes Sprinter is voortdurend in 

ontwikkeling. Begin dit jaar werd de nieuwste 

generatie, de derde, Sprinter geïntroduceerd. Los 

van een aantal kleinere camperbouwers, die in 

Nederland ook geen vertegenwoordiging hebben, 

zijn vooral Hymer en de buscamperspecialist 

‘la strada’ trouwe afnemers van de Sprinter als 

basisvoertuig. Op de beurs in Düsseldorf kwam 

Mercedes met de Sprinter Connected Home. 

Andere (camper)merken waren MB al voorgegaan, 

maar vanaf 2019 kunnen Sprintercampers 

worden besteld met appbediening van koelkast, 

verwarming, audio, luifel en verlichting. De 

nieuwe features in de concept-Marco Polo van 

Mercedes, op basis van de V-klasse, zijn wat 

spannender. Met de kreet ‘hey Mercedes’ activeer 

je de stembesturing. Met commando’s als ‘ik 

wil slapen’ of ‘klaar voor vertrek’ worden een 

serie functies geactiveerd die bij die wens horen: 

ramen blinderen (met vloeibare kristallen!) en 

het instellen van bijvoorbeeld bedden, luifel, dak 

en vering. Deze voice assistant, die ook voor de 

navigatie bruikbaar is, komt natuurlijk ook in de 

personenauto’s van Mercedes. Een andere studie 

is de Sprinter F-Cell, een camper op waterstof. 

De elektrische aandrijving wordt gevoed door 

een brandstofcel die is aangesloten op een 

waterstoftank. Het bereik zou rond 300 km zijn en 

Wow, wie durft deze Smove van Niesmann+Bischoff aan?

Foto boven: de Regent S 

van la strada op de nieuwe 

Sprinter; onder: om dwars te 

kunnen slapen in een Mercedes 

Sprinter is een ‘wang’ nodig

Foto boven: veel belangstelling 

voor de Westfalia Michelangelo 

op Nissan; midden: Dethleffs 

voorzag de lichte Coco van 

een elektrisch aangedreven 

as, als studie; rechts: oranje 

is in trek, links een Malibu 

en rechts een Adria Twin 

Mobilvetta K.Yacht Tekno Line, deze 

integraal heeft zitbankjes in de rijrichting, 

dat zorgt voor een ruimtelijk effect

Nieuwe trend bij buscampers: een raam boven 

de cabine en geen kastje boven de stoelen – veel 

ruimtelijk effect; hier de Malibu Van Charming GT



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

AANBIEDING
Construct “Premium”

€ 549,- 
incl. inbouw *

* vraag naar de voorwaarden

✔
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✔
✔
✔
✔
✔
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✔

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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Meer ruimte. Meer uitzicht. 
Meer vrijheid, Beleef de nieuwe 
Malibu Van Charming GT en ervaar 
de nieuwe dimensie van de 
Best-in-class campingbussen!

WELKOM BIJ EEN

NIEUWE DIMENSIE!

www.malibu-vans.com

Bezoek ons!
10. - 14. Oktober 2018

2019_Anzeige_MalibuVanCharmingGT_240 x 170 mm_TopCamper.indd   1 06.09.2018   17:05:05

advertentie

ontbreken van dwarsgeplaatste banken biedt meer 

bewegingsvrijheid in het midden van de camper.

Een goede illustratie van groei in de breedte van 

de campermarkt is het uitdijende aanbod in de 

categorie California/Nugget, de 5-meter-busjes. 

Vorig jaar introduceerde Pössl al de Campster 

(Citroën Spacetourer) en Adria de Active (Renault 

Trafic), nu komt Karmann met de aantrekkelijke 

Danny op basis van Ducato’s kleine broer, de Fiat 

Talento. Ook de vernieuwde Ford Transit Custom 

en de Nissan NV200/300 worden gebruikt voor 

verbouw tot compacte camperbus.

Tot slot – het staat toch wat verder van campers 

af – er is steeds meer aanbod in daktenten; te 

monteren op de imperiaal.

En wat viel verder op?
Erg veel! We doen een greep. Bij Pössl (Globecar) 

stond een nieuwe buscamper, de Globestar 640 

SG. Deze nieuwe indeling van de buscamper oogt 

ruimer; de keuken staat niet bij de schuifdeur maar 

aan de andere kant. Kijk elders in dit nummer hoe 

dat uitpakt. De al genoemde noviteit van Karmann 

Mobil, de Duits-Franse specialist in compacte 

buscampers, Danny is er als 490 en als 530, die 

laatste heeft een wc plus wastafel aan boord. 

Voor 2019 heeft Dethleffs een opvolger voor de 

succesvolle middenklasseserie Advantage, namelijk 

Pulse, leverbaar als integraal en als halfintegraal. 

Standaard heeft elke Pulse het nieuwe lichtontwerp 

‘Vier Niveaus’, voor verschillende stemmingen en 

sferen. Een aardigheidje dat bij de presentatie van 

Knaus opviel was het feit dat bezoekers van de 

site van Knaus-verhuurbedrijf Rent & Travel ‘voor 

een groot deel tussen 25 en 35 jaar oud zijn’. 

Kopstukken van Hymer vertelden in een imposant 

decor over mooie en goede ontwikkelingen 

zoals een stijgend marktaandeel ‘vans’ in Noord-

Amerika en een joint venture in China met het 

bedrijf Loncen; daar zijn al vierduizend voertuigen 

gebouwd. Bij Mobilvetta (Triganoconcern) zagen 

we ook de eerder genoemde langszitbankjes, 

‘face to face’ noemen ze het. Het eveneens 

Italiaanse Laika (Erwin Hymer Group), bekend 

om de kwaliteit en de stijlkeuzen, komt met de 

nieuwe serie Kosmo: halfintegralen van 7 en 7,5 

m lang. Weelderig uitgerust en verkrijgbaar in vele 

interieurkleuren en -stoffen.<

Foto boven: creatieve 

innovatie bij Chausson/

Challenger: twee 

eenpersoons hefbedden 

boven elkaar; rechts: 

Dethleffs Pulse
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LAPLAND IN DE HERFST

Al een jaar of acht trekken Joke en Henny, oud-ondernemers uit de Betuwe, 

met hun camper door Europa. Toen ze hun bedrijf overdeden aan hun 

dochter, kochten ze een vijf jaar oude Hymer. Op de achtergrond werkten 

ze nog mee in de zaak. Toen ze in 2013 definitief met werken stopten, 

kwam er meer tijd voor camperreizen. Een paar jaar later kochten ze een 

nieuwe camper, een Arto van Niesmann+Bischoff. Ze zijn beiden 68 en 

dol op reizen, met name in Scandinavië. Aan TopCamper vertellen ze hun 

verhaal over een Laplandreis.

REISVERHAAL

DE IDEALE REIS VAN EEN PAAR RUSTZOEKERS

TOP016_16_Lapland_hs.indd   16 06-09-18   12:00
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Die eerste camper hebben we vijf jaar met veel 

plezier gehad maar we besloten om een keer 

een nieuwe te kopen. Daarmee trekken we 

inmiddels drie jaar rond. Sinds we stopten met 

werken, is dat reizen met de camper echt goed 

op gang gekomen. Alle twee zijn we mensen 

van het noorden. De warmte trekt ons niet zo. 

IJsland, Noorwegen, Zweden en Finland zijn onze 

favoriete bestemmingen. Als wij naar Scandinavië 

gaan dan is dat meestal van eind augustus tot circa 

half oktober.

Reispatroon
We houden beiden van de natuur en de rust. 

Fotoapparatuur, zoals body’s, lenzen, filters en 

statief, gaat eigenlijk als eerste de camper in. 

Verder natuurlijk warme kleding en stevige 

bergschoenen. Campings bezoeken we maar heel 

zelden. In het wild staan vinden we heerlijk. Een 

plek waar je geen verkeer hoort en ’s morgens 

wakker wordt van het geburl van de elanden – het 

is dan bronsttijd –  of het geluid van de Canadese 

ganzen of de wilde zwanen. Buiten deze periode 

zijn we het hele jaar door regelmatig een of twee 

weken weg. Duitsland, België maar ook Nederland 

trekken we zowel in het voorjaar, najaar als de 

winter door. In de zomer is het ons te druk met 

campers. De camperplaatsen zijn overvol en vrij 

kamperen mag niet of beperkt in deze landen. 

We gaan wel eens met de kleinkinderen een 

paar dagen op pad, maar doorgaans zijn we de 

zomermaanden thuis.

De reisperiode
In de derde week van augustus vertrekken we 

vanuit onze woonplaats Ingen naar het hoge 

noorden. Dit hebben we al diverse keren zo 

gedaan. Lapland is, op IJsland na, onze favoriete 

bestemming, maar dan wel in het najaar. Dan is 

het een stuk rustiger en de natuur is dan op haar 

mooist. Wat in Noord-Amerika Indian summer 

heet, noemen ze in Lapland ruska. De kleuren in 

september zijn fabuleus. Soms vraag je je af of je 

wel door die kleurenpracht mag lopen. De bodem 

is bedekt met zilverwit rendiermos en het felrode 

blad van de berendruif. De berken zijn goudgeel 

en zwarte baardmossen accentueren de stammen.

Op weg naar het noorderlicht
In een dag of tien rijden we via Duitsland, 

Denemarken, Zweden en Finland naar het hoge 

noorden. Begin september is het hier normaal 

gesproken herfst. Eenmaal in het noorden zakken 

we heel langzaam met de kleur naar beneden. 

Het Oost-Noorse Varangerfjord – het noordelijkste 

fjord, niet ver van de grens met Rusland – is 

fantastisch door de kleur op de bodem van basalt. 

We gaan bewust niet naar de Noordkaap, 

omdat het daar altijd druk is en wij nu 

eenmaal einzelgängers zijn. Wel hebben we de 

noordelijkste punt ten oosten van de Noordkaap 

bezocht bij het plaatsje Gamvik. Hier stonden we 

helemaal alleen bij de vuurtoren. Geen tv aan – 

dat doen we overigens bijna nooit – maar genieten 

Tekst en foto’s: Joke en 

Henny Hoefakker-de Groot

Links: overnachtingsplek 

op de Lofoten; boven: 

berglandschap langs 

de Trolstigveien; 

berendruif; grasklokje; 

onder: in Nationaal 

Park Rondane
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Boven: noorderlicht; 

midden: de 

porseleinzwam is 

aan de onderkant 

altijd mooier; 

onder: een van 

de zeven ferry’s 

in de Kystrikveien; 

vissersdorpje op 

de Lofoten

van een prachtige sterrenhemel en zowaar een 

eerste glimp opvangen van de aurora borealis 

ofwel het noorderlicht. 

Uitbundig kleurenfestijn
Onderweg naar de Vesterålen/Lofoten rijden we 

via het Zweedse Jokkmokk. We willen heel graag 

naar Ájtte, het belangrijkste Samenmuseum (de 

Samen, die liever geen Lappen worden genoemd, 

zijn een volk van ongeveer honderdduizend 

zielen in het noorden van Scandinavië). In het 

buitenmuseum staat een Samisch kunstwerk, uit 

hout gesneden, dat ons deed denken aan het 

schilderij De Schreeuw van Edvard Munch. Van 

Jokkmokk gaan we omhoog richting Kiruna en 

nemen daar de schitterende weg richting Narvik. 

Begin september zijn we op de Vesterålen en de 

Lofoten. Het is er miezerig maar juist dat hoort bij 

de Lofoten. De landschappen worden daardoor 

wat dramatisch. Dat geeft mooiere beelden dan 

een strakke, blauwe hemel. We vinden het allebei 

niet erg, je kunt je er goed op kleden. We hopen 

natuurlijk wel dat er enkele heldere nachten 

komen, want vanaf september is bij een heldere 

nacht aurora borealis fantastisch te fotograferen, 

met name op de Lofoten. Pas na vijf dagen zware 

bewolking op de Lofoten trekt het tegen de avond 

open en zien we een fantastisch schouwspel van 

dit natuurverschijnsel. Zo uitbundig hadden we 

dit nog niet meegemaakt. Waar je ook kijkt, het is 

één groot kleurenfestijn van groen, geel en rood. 

De temperatuur zakt tot net boven het vriespunt 

maar dat deert ons niet. Een groot deel van de 

nacht zijn we buiten aan het fotograferen. Een 

vurige wens gaat in vervulling.

Walvissen
Wie hier reist mag eigenlijk het Lofotr 

Vikingmuseum niet missen. Trek er gerust een dag 

voor uit, je kunt er ook heerlijk buiten wandelen. 

Je krijgt een goede indruk van het leven van de 

Vikingen. Ook de walvissafari is een succes. Dit 

hadden we al eens op IJsland gedaan maar de 

vaart vanuit de Vesterålen is vele malen mooier en 

beter. Het begint nogal woest maar eenmaal bij het 

rif aangekomen is de zee zo glad als een spiegel. 

Bij het rif zitten ook de walvissen. Ze duiken hier 

soms wel tweeduizend meter diep om hun voedsel 

te halen. Als er geen walvissen worden gezien, wat 

bijna onwaarschijnlijk is, mag je de volgende dag 

gratis mee. Duikt een walvis onder, dan vaart de 

boot naar de plaats van het duiken, want zo zegt 

men, waar hij duikt komt hij ongeveer ook weer 

boven; en dat blijkt te kloppen. Een walvis van 

27 m, 2 m langer dan de boot, komt op zo’n 50 m 

van de boot weer aan de oppervlakte. De schipper 

vaart er heel langzaam heen, tot op 10 m van de 

walvis. Wat een belevenis en wat een schitterende 

zoogdieren zijn het! 

Krimpende gletsjer
Na tien dagen Lofoten en Vesterålen, met prachtige 

oude havenplaatsjes als Nusfjord en Nyksund, 
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gaan we met de kleur mee richting het zuiden. 

Nog wel even een klein obstakel nemen. De 

weg naar en van Nyksund is nu niet bepaald 

een hoofdweg. Er zijn veel bochten, het zicht 

is gelukkig goed. Je kunt tijdig in een inham 

stoppen voor een tegenligger. We rijden langs de 

Øksfjordjøkelen, een grote gletsjer in de provincie 

Finnmark met 1204 m als hoogste punt. Ook hier 

trekken de gletsjers zich behoorlijk terug. Reikte 

deze ruim twintig jaar geleden tot aan de zee, nu 

zit er – op de kleine plaat na – onderin toch wel 

een 150-200 m tussen en dat is veel, in zo’n korte 

tijd.

Zuidwaarts naar Dovre
We kiezen voor de Kystrikveien, de kustroute. We 

moeten wel zeven ferry’s nemen maar het is zeker 

de moeite waard. Het weer wordt geleidelijk beter 

en de kleuren komen nog beter tot hun recht. In 

andere jaargetijden hebben we nog niet gereisd 

in Noorwegen, maar aan de herfst zijn we in elk 

geval helemaal verknocht. Inmiddels zijn we 

een week of vier, vijf onderweg. Ruim dertig km 

ten noorden van Dombås komen we langs de E6 

de camping Magalaupe tegen. Hier komen we 

twee dagen bij van alle indrukken. De vroegere 

eigenaar van de camping, Martin Selkosen, 

organiseert wandeltochten door de Dovrefjell, 

het gebied waar ik (Henny) vroeger al vele malen 

Met de klok mee: het 

laatste zonlicht tegen 

een zwaar wolkendek 

in de regen op de 

Vesterålen; muskusos 

op de Dovrefjell; langs 

de Kystrikveien; de 

(krimpende) gletsjer 

Øksfjordjøkelen

bivakkeerde om muskusossen te fotograferen. 

Dat wil ik nog wel eens doen … De volgende 

ochtend gaan wij met Martin mee, samen met 

een Belgisch echtpaar. We rijden naar Hjerkinn, 

daar kun je met een bus het natuurgebied in 

om vervolgens terug te lopen. Nu zijn wij wel 

wandelaars maar lopen op de Dovrefjell is toch 

pittig. Het is er uitermate ruig, met veel keien en 

riviertjes. Berg op en berg af – geen aangelegde 

paden, dus dwars door het terrein. Het is erg mistig 

op de Dovre, er is geen tien meter zicht. Goed bij 

elkaar blijven is het devies. Gelukkig heeft onze 

Belgische metgezel een gps-toestel bij zich. Tegen 

12 uur komt er een beetje wind en binnen tien 

minuten is de mist verdwenen. Zo snel gaat het 

daar, maar het kan natuurlijk ook andersom. Ga 

dus nooit alleen en neem voldoende voedsel en 

drinken mee. Een aluminium deken is ook geen 

overbodige luxe voor het geval er iets gebeurt. 

Enfin, we lopen die dag ruim twintig km. Niet 

tevergeefs, we fotograferen in het herfstlandschap 

prachtige muskusossen. Je moet wel uitkijken met 

deze dieren – ze kunnen zomaar aanvallen als je 

te dichtbij komt. We hebben ervaring en door goed 

op hun gedrag te letten kunnen we die dieren tot 

op zo’n veertig meter naderen. Een zware maar 

indrukwekkende dag, zo kijken we tevreden terug 

als we, gedoucht en wel, een glas wijn drinken bij 

de camper.

TOP016_16_Lapland_hs.indd   19 06-09-18   12:01



GENIAAL 
AVONTUUR.

CUV

CaraBus  CaraTour

NIEUWE 
FEATURES45 

2 KARAKTERS.
 1 DOEL.

CUV. Anderen bouwen camperbusjes. #CaravaningUtilityVehicle
Meer info onder: www.weinsberg.com/cuv

* Afbeeldingen zijn ter illustratie. Genoemde prijs is voor een CaraBus/Tour 540MQ 3,3t 115 PK incl. alle onvermijdbare kosten af fabriek, 21% BTW en BPM.

NIEUW NEDERLAND PREMIÈREtijdens Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht 10 t/m 14 okt. ’18HAL 12

CaraBus en CaraTour
vanaf48.368.-*

Nauwelijks te geloven hoeveel uitrusting in een CUV (Caravaning Utility Vehicle) past. De nieuwe BOXSTAR 

combineert maximale opbergruimte met innovatieve details en wordt daardoor een Star voor uw avonturen. 

Meer informatie onder: www.knaus.com/der-neue-boxstar 

DE NIEUWE KNAUS BOXSTAR – VOOR DE GENERATIE CUV

De nieuwe BOXSTAR
Verrassend nieuw. Verrassend compleet. Verrassend.

KCJ 2018

NIEUW

10 t/m 14 okt.
in Utrecht

in hal 12 op de

HAL 12

HAL 12

18TOP016_ADVERTENTIES.indd   20 11-09-18   16:25



oktober 2018     •     TopCamper 16    •    21

Vóór de sneeuw weer terug
Over een tolweggetje rijden we door Rondane, 

een wandelgebied met prachtige herfstkleuren. 

In het westen rijden we nog de Trollstigveien, 

een fantastische weg met een prachtig uitzicht op 

het plaatsje Geirangen en het gelijknamige fjord. 

Daarna zetten we koers naar de Hardangervidda, 

een groot natuurgebied met een hoogvlakte in het 

midden. Hier brengen we ongeveer een week door. 

Het wordt tijd om de sneeuwval voor te zijn en 

richting huis te gaan. Omdat we geen ferry hebben 

besproken, rijden we door Zweden naar Malmö. 

Daar pakken we de tolbrug en -tunnel en gaan 

via Denemarken en Duitsland naar huis. Als wij 

Scandinavië verlaten, denken we nooit ‘vaarwel’ 

maar altijd ‘tot ziens’.

Al met al een reis van zeven weken, iedereen 

die van rust en een klein beetje avontuur houdt, 

kunnen we deze trip aanraden. In totaal reden we 

ongeveer 10.000 km. Er zijn inmiddels voldoende 

tankstations, ook in het hoge noorden; dat was 

vroeger wel anders. Met name in Noorwegen is 

lpg (eventueel voor verwarming en koken) ook 

goed verkrijgbaar. Je moet wel vaak naar een 

uithoek van een industriegebied, maar met de lijst 

van lpg-stations en het navigatiesysteem kom je er 

altijd. Bij het merendeel van de pompen mag je 

niet zelf de lpg tanken. <

Met de klok mee: 

zicht op de Lofoten 

vanuit Narvik; stavkirke 

langs de Kystrikveien; 

herfstbomen in 

avondlicht op weg 

naar de Lofoten;

Henny met camera en 

telelens op de rijstzak, 

zo werd de hermelijn 

(onder) geschoten

Reisgewoonten
Zien wij in Scandinavië ergens een camper 

staan dan rijden we bewust nog even wat 

verder. We gunnen degenen die er al staan hun 

privacy en we staan zelf ook graag alleen. We 

weten dat niet iedereen hiervan houdt, maar 

gelukkig zijn niet alle mensen gelijk. We heb-

ben nog nooit het gevoel gehad van onveilig-

heid, eigenlijk denken we daar niet aan.

Elke ochtend vertrekken we vroeg, rond 7 uur, 

en rijden tot ongeveer 9 uur. We stoppen dan 

en gaan uitvoerig ontbijten. We bakken brood-

jes en zetten koffie. Na een wandeling rijden 

we nog een uurtje of twee verder. Dan is het 

weer genoeg voor die dag en daarna gaan we 

de omgeving verkennen. We wandelen graag, 

we nemen onze camera’s mee en dan zien we 

wel wat we tegenkomen.
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Dagverzekering bij verhuur
Al jaren is het verhuren van een camper een risico waar 
verzekeraars niet om staan te springen. Om toch aan de 
groeiende vraag te voldoen heeft Aveco Verzekeringen in 
samenwerking met Camptoo de dagverzekering ontwikkeld. 
Deze dagverzekering biedt particulieren de mogelijkheid hun 
camper te verzekeren tijdens verhuur aan derden. De huurder 
heeft hiermee een uitstekende dekking bij pech en schade in 
Europa. Voordelen voor de verhuurder zijn onder meer dat in 
geval van een schadeclaim er geen terugval in de no claimkorting 
komt en dat de schadevrije jaren blijven behouden.
Vooralsnog is de dagverzekering alleen beschikbaar via 
verhuurplatform Camptoo.

Simpele waterpas
DI’KE Design Camping, een Duits 
bureau voor industrieel ontwerp, komt 
af en toe met mooie, leuke, handige 
accessoires voor in de camper. Deze 
leveler, ook wel libel genoemd, is handig 
omdat hij in twee dimensies de stand 
aangeeft, dus voor-achter én links-
rechts. Door twee gewrichtjes met 
stelschroeven is hij op elke gewenste 
gladde plek in de camper aan te brengen; 
de onderkant van de voet bevat een 
3M zelfklevend oppervlak. Eerste keer 
natuurlijk even ijken, bijvoorbeeld met 
een smartphone-app of met een andere 
waterpas. 
€ 39,90, www.design-camping.de

ADAC: ‘Duitse campings 
het goedkoopst’
De Duitse zusterclub van de ANWB, de ADAC, heeft de prijzen 
voor campings in Europa op een rij gezet en vergeleken. Twee 
volwassenen met een kind van tien betalen in de zomer van 
2018 gemiddeld € 35,50 voor een nacht op een Europese 
camping in de middenklasse. Inbegrepen in de prijs van de 
vergelijking zijn de plaats voor een camper of caravan, evenals 
de belangrijkste bijkomende kosten zoals elektriciteit, warme 
douches en toeristenbelasting. Duitsland blijkt de goedkoopste 
kampeerbestemming en Zwitserland is wederom de duurste, 
ondanks het feit dat de koers van de Zwitserse Frank wat 
gunstiger is geworden in de afgelopen jaren. Nederland hoort 
bij de duurdere landen. De prijsstijging ten opzichte van vorig 
jaar was in Kroatië het grootst, namelijk 3,3 procent.

Gemiddelde prijzen per land
Duitsland € 29,13
Zweden  € 31,11
Oostenrijk € 34,31
Frankrijk  € 36,55
Spanje  € 39,94

Caravaningbeurs 
in China groeit
Messe Düsseldorf, organisator van 
’s werelds grootste camperbeurs de 
Caravan Salon, is sinds enkele jaren ook 
in China actief. Net als de Erwin Hymer 
Group trouwens. Bij de 2018-editie was 
het aantal stands gegroeid tot 700. De 
beurs All in Caravaning wordt in 2019 
voor de achtste keer gehouden, in Beijing. 

TOPCAMPER VARIA
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Kroatië  € 40,92
Nederland € 40,94
Denemarken € 41,32
Italië  € 46,35
Zwitserland € 46,78
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REIZEN IN STILTE

Vorig najaar kwam de redactie van TopCamper in contact met Nanda van 

der Pluijm (70) en Hannie Bloed (69). Ze gaven aan veel en ver te reizen. Wij 

bekeken hun reisblog en waren meteen geboeid. Vooral een reis van zestien 

maanden met de eigen camper door Noord-Amerika maakte indruk. En er 

viel iets anders op: beide vrouwen zijn doof vanaf de geboorte. Redenen 

genoeg om een afspraak te maken.

NANDA EN HANNIE TREKKEN MET HUN BUSCAMPER DE WERELD OVER

in 2008 onze eerste camper, al weer tien jaar 

geleden dus.

Wisten jullie toen meteen welke soort camper je 
wilde hebben?
Nou, die camper in Amerika was natuurlijk 

heel groot en heel luxueus, met een oven, een 

magnetron, een luxe bank, een grote badkamer 

– daar hadden wij helemaal geen behoefte aan. 

We wilden graag trektochten maken door Europa, 

daar wilden we de camper op afstemmen. We 

keken bewust naar een compacte, kleine camper. 

De eerste die we kochten was een Domo, een 

Duitse buscamper gemaakt van een Mercedes 

Sprinter 213 CDi. We hadden er heel veel 
Interview: Harry Schuring 

Tolk: Sandra Markies

Na wat mailtjes was dat geregeld. Kort na hun 

terugkomst van acht weken Italië zouden we 

elkaar treffen in hun woonplaats, Maarssen. 

Hannie en Nanda hadden een tolk gebarentaal 

gevraagd om te vertalen. Zo zaten we op een 

mooie zomerdag met zijn vieren in de tuin, vlak 

bij de Maarsseveense Plassen.

Wat was jullie kennismaking met het reizen per 
camper?
De eerste camper was een huurcamper, dat was in 

1996. We huurden toen via Jan Doets een camper 

in Amerika, voor vier weken. Dat beviel zo goed 

dat we tegen elkaar zeiden ‘Als wij met pensioen 

gaan, kopen we een camper.’ En dus kochten we 



plezier van. Van binnen was het een beetje een 

vliegtuigmodel, weet je wel, met die kastjes 

voor bagage. De kwaliteit was goed, alleen 

de buitenkant was slecht, roest! Vooral bij de 

raamrubbers bleef vocht achter en daar ging het 

roesten. Hij was klein en fijn, maar elke keer 

moesten we het bed opmaken, en opruimen en 

weer opmaken. Dus we dachten: bij de volgende 

camper nemen we een vast bed.

En daarna hebben jullie een langere Malibu 
gekocht?
Ja, maar die was weer té groot. Er waren twee 

eenpersoonsbedden in de lengterichting. Nu 

hebben we er een van 6 meter; het scheelt maar 

40 cm maar dat maakt in het rijden echt uit. We 

slapen nu overdwars, achterin. 

TopCamper: En dan moet de een over de ander 

klimmen? 

Nanda: Dat mag zij doen. Hannie: Ik ben lichter.

Nanda: Met de Malibu van 6,40 m hadden we 

niet echt een probleem met rijden en eigenlijk ook 

niet met parkeren, maar om hier in Europa rond te 

rijden, en in Nederland, vooral in de steden, dan 

is het net wat handiger. Wij zijn een klein land, 

volgebouwd; in Amerika is alles lekker ruim.

Dus na een jaar of acht met die eerste camper 
deden jullie drie jaar met de tweede?

Even denken, we hebben lang gedaan met die 

eerste, inderdaad. Ja, zeven jaar, met plezier. Die 

tweede camper, de Malibu 640, hebben we maar 

tweeënhalf jaar gehad. TopCamper: Dat is kort, 

beviel die niet meer? Hannie: Jawel, maar eh, ... 

we waren in Düsseldorf op die grote beurs en daar 

zagen we de ene na de andere mooie camper 

staan. Dus toen hebben we gepraat met onze 

dealer, Jan Zinger. Daarna dachten we, laten we 

‘m inruilen, uiteindelijk kwamen we op een goeie 

deal.

Deze camper hebben jullie in 2018 gekocht?

Ja, door de grote vraag naar tweedehandscampers 

was het interessant. We hoefden niet zo heel veel 

bij te betalen voor een nieuwe. Weet je, we zijn 

twee vrouwen; we willen graag rustig en vriendelijk 

rijden. Als er iets gebeurt, bijvoorbeeld terwijl je in 

Marokko bent, dan heb je toch een beetje ellende, 

vooral met twee vrouwen, dat is het meer. Kijk, 

voor hier in Nederland maakt het allemaal niet uit 

maar het is juist voor dat soort landen.

Waren er dingen niet leuk in Marokko?
We zijn drie keer geweest. Zij – Nanda wijst naar 

Hannie – wil altijd naar Marokko en ik denk altijd: 

oh nee, asjeblief, ik wil niet meer. Hannie: Ik wil 

heel graag, ik vind de cultuur mooi. Nanda: Ja, ik 

ben dan degene die rijdt. Van tevoren hadden we 

INTERVIEW

oktober 2018     •    TopCamper 16    •    25

Boven: links de eerste 

camper van Hannie 

en Nanda, een Domo; 

rechts de Malibu 640 

LE, hun tweede camper; 

midden: links de Domo 

in Ferragudo, Portugal, 

rechts de Malibu in 

Alabama Hills, VS; 

onder: White Sands, VS 
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gemaild met een horend echtpaar, met vragen als 

welke kant, welke route? Zij gaven ons de indruk 

dat Marokko een veilig land is. Nou, we zijn drie 

keer geweest en het is allemaal prima verlopen, 

het is een mooi land! Ook dankzij dat horende 

echtpaar zijn we op allerlei mooie plekken 

geweest. Toen we met zijn tweeën reisden, durfden 

we niet als twee vrouwen de kleine dorpjes in het 

binnenland in. Nanda: Op sommige plekken is het 

heel erg rustig, dan durf ik niet te gaan wandelen; 

want wij horen niets, je weet niet wat er gebeurt. 

En met boodschappen doen, je hebt natuurlijk 

geen vaste prijzen, je moet onderhandelen. 

Omdat we niet praten, hebben we geregeld te veel 

betaald, voor fruit bijvoorbeeld; dat begrepen we 

dan later van horende mensen.

Zijn mensen in Marokko helemaal niet gewend 
aan omgang met doven?
Ze kunnen heel goed gebaren, maar dat hoort ook 

bij de cultuur hè? In dorpjes zie je wel dat dove 

mensen worden verstoten, ze nemen niet deel aan 

de maatschappij. In grotere steden hebben ze het 

wel goed; wij werden daar beter begrepen, een 

beetje met handen en voeten. In Nederland ben 

je eigenlijk meer gehandicapt als dove. Ja, gek hè? 

In Italië bijvoorbeeld voelen wij ons veel meer 

thuis, daar praten ze veel meer met hun handen, 

gebaren maken, dingen uitbeelden. Dat doen ze in 

Marokko ook. In Nederland helemaal niet, dat zijn 

allemaal van die stijve Hollanders. Ja, Zuid-Europa 

is anders, ook je aanraken doen ze daar; terwijl 

hier mensen schrikken, je mag hier elkaar niet 

aanraken. In Italië zijn ze het gewend om je op de 

arm te tikken. Dat is wel een groot verschil hoor.

Jullie rijden 15.000 km per jaar of zo?
Nou, nee, wel meer hoor. Dat ligt dichter bij de 

twintig. We hebben ook geen personenauto meer. 

Boodschappen en bezoekjes in de buurt hier doen 

we allemaal op de fiets, we hebben elektrische 

fietsen. In Amerika hebben we veel gereden, 

in 2016. We zijn begonnen in Canada, toen 

Alaska, toen helemaal naar het zuiden, California, 

New Mexico, Texas ... Langzaam weer naar het 

noorden, Washington, Baltimore – We hebben er 

45.000 km rondgereden.

En waarom wilden jullie dat met je eigen camper 
doen?
Allereerst, het huren daar is heel duur, als je lang 

gaat. Kopen hebben we wel overwogen, maar wij 

zijn niet zo goed in onderhandelen. Het transport 

verliep via Seabridge, een Duitse specialist in 

Boven: twee foto’s van 

een bergwandeling bij de 

oase Amtoudi, Marokko; 

midden: Nanda vraagt 

de weg in Bari, Italië; 

bij de Berlijnse Muur; 

onder: Hannie bij 

een begraafplaats in 

Tombstone, Arizona 
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overtochten voor campers. Seabridge regelde alles, 

we moesten de camper in Antwerpen afleveren 

en twee weken later was die in Halifax. Wij 

vlogen er achter aan en haalden de camper weer 

op. We reisden samen met het stel dat we uit 

Marokko kenden. Omdat de interesses toch wat 

uiteenliepen zijn we na vijf maanden uit elkaar 

gegaan. We hebben toen nog tien maanden met 

zijn tweeën gereisd. In Amerika is dat, anders dan 

in bijvoorbeeld Marokko, ook geen probleem. 

We hadden meer last van zandstormen; na Death 

Valley bijvoorbeeld zat alles onder het zand. Je 

ziet weinig en het leek wel of je gezandstraald 

werd. Ondanks alles vonden we het prachtig, de 

kleuren, het licht ... 

Hoe ontstond het idee om zo lang te gaan?
Dan kan je meer zien. Eerder zijn we twee keer 

vier weken geweest. Nu dachten we, we gaan een 

half jaar en als het goed bevalt verlengen we het 

visum. Het geeft veel rust, ik denk dat we bijna alle 

nationale parken hebben gezien. Bij de eerdere 

reizen gingen we van hoogtepunt naar hoogtepunt. 

Deze keer namen we ook de tijd voor minder 

bekende parken zoals Alabama Hills in California 

en White Sands in New Mexico, prachtig, het 

leek wel poedersuiker. Verder bezochten we 

musea, beroemde plekken, geboortehuizen 

van bijvoorbeeld Clinton, Nixon; graven, oude 

begraafplaatsen, daar houden wij ook van. Mooie 

tuinen bezoeken we ook graag, maar dan moet je 

weer in Europa zijn. Daar bezoeken we ook de 

architectuur van Hundertwasser. Architectuur is 

ook wel een hobby, flatirons bijvoorbeeld ... ja, 

die taps toelopende gebouwen zoals in New York, 

maar ook in Barcelona. We vervelen ons nooit. 

Nanda: Alleen kunst, dat niet; ik wil niet naar 

alleen maar schilderijen kijken. Zij wel, meestal 

blijf ik dan buiten wachten.

Contacten zoeken, met amish bijvoorbeeld

We zoeken ook contact met mensen, vaak via 

scholen en organisaties voor doven. Regelmatig 

word je dan ook thuis uitgenodigd. We zijn ook 

bij dove amish geweest, geweldig, prachtig. Dat 

hebben we geregeld via het Amish & Mennonite 

Heritage Center. Die gingen bellen en binnen tien 

minuten kwam iemand ons halen. Traditioneel in 

de kleren, lange rokken en zo. We werden naar 

een school gebracht; daar was één klas speciaal 

voor doven. Het was erg interessant. Omgekeerd 

waren zij onder de indruk van het feit dat wij met 

de camper naar Amerika kwamen en de amish 

wilden ontmoeten. We hadden zelfs een afspraak 

Met de klok mee: 

Golden Gate Bridge, San 

Francisco; communicatie 

via Google Translate 

in Waco Mammoth 

Park; tussen de amish 

in Berlin, Ohio; Hannie 

werkt hun website 

www.commuters.nl 

bij; onder: Auschwitz 
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in een restaurant voor dove amish, in het dorpje 

Berlin in Ohio. Ook kwamen we in een grote 

zaal waar alleen maar dove amish bijeen waren, 

allemaal mensen in traditionele kleding, mannen 

met baarden, allemaal druk gebarend. Voor 

ons was het een soort thuiskomen – geen enkel 

communicatieprobleem. Mooie ervaringen. Alleen 

jammer dat we geen foto’s mochten maken van de 

mensen.

Hoe eten jullie onderweg?
We koken bijna altijd zelf. In Amerika bijvoorbeeld 

vinden we veel restauranteten niet lekker. En bij de 

Walmart kun je alles krijgen. Maar die zijn weer 

zo groot. Je hebt er ook Aldi’s en Lidls, daar kun je 

wat gemakkelijker vinden wat je zoekt.

Welk land of gebied vinden jullie het fijnst om te 
reizen
USA is echt fijn om te reizen. Tja, alle landen zijn 

verschillend en wij vinden dat dat ook zo moet 

blijven. Nanda: Ik wil absoluut niet meer naar 

Zuid-Italië, de mensen hebben geen respect voor 

elkaar in het verkeer, altijd maar voordringen. 

Hobbelige wegen (behalve de tolwegen), agressief 

rijgedrag. Maar in Italië zijn we wel voor het 

eerst uigenodigd op de koffie in de camper van 

de buren; dankzij de app Google Translate, die is 

geweldig voor ons.

Nog andere bijzondere dingen meegemaakt? 
We hebben een lezing gegeven in Zoetermeer 

voor dove mensen, dat was erg leuk om te doen. 

Zo’n dertig mensen luisterden aandachtig naar ons 

verhaal over reizen met een camper. Er was zelfs 

een echtpaar speciaal uit België gekomen voor de 

lezing. We maken daarvoor een powerpoint op 

de computer. Binnenkort doen we weer zoiets, in 

Amsterdam.

Wat zijn de volgende reisplannen?
Griekenland in 2019, daar zijn we nooit geweest. 

Turkije willen we ook nog eens doen, de 

Baltische landen … we dromen altijd van nieuwe 

bestemmingen. Hannie: Ik weet niet of we het 

waar kunnen maken maar ik zou heel graag 

een reis maken door Rusland, door Siberië naar 

Mongolië, of zuidelijker over de Zijderoute. Ik wil 

niet, zegt Nanda, Hannie wel. Hannie: Ja, jij wilde 

vroeger ook niet naar Marokko, maar dat hebben 

we ook gedaan en het was gewoon heel mooi. 

Peking is ook heel mooi, hè? Maar door die landen 

is zo spannend.

We gaan in elk geval overwinteren, misschien in 

Portugal. Hier is het te koud.

Tot slot krijg ik nog een korte rondleiding in 

het chalet waar Hannie en Nanda al dertig jaar 

wonen. De computer neemt een prominente plaats 

in, daar begint het zoeken naar informatie over 

bestemmingen. Een hele rij reisgidsen van ANWB 

en Capitool staat in de boekenkast. En Hannie licht 

het deksel van een kist: daaronder ligt haar archief, 

mapjes met allerlei handige informatie, eventueel 

voor toekomstige reizen. Een artikel over een reis 

naar Mongolië ligt daar natuurlijk ook bij.<

Met de klok mee: 

Hannie (links) bij een 

bijeenkomst in het 

dovenmuseum van 

Trondheim, Noorwegen; 

Hirshhorn  Museum 

in Washington DC; 

uitgerekend Nanda 

en Hannie krijgen een 

kenteken met SH op hun  

nieuwste Malibu; op de 

Preikestolen boven de 

Lysefjord, Noorwegen



TRAPPISTENBROUWERS 
ALS LEIDRAAD
EEN GEVARIËERD RONDJE DOOR BELGIË EN NOORD-BRABANT

Nog geen vijf jaar geleden kwam er een nieuw Nederlands trappistenbier 

op de markt, Zundert geheten; het wordt gebrouwen binnen de muren 

van klooster Maria Toevlucht. Veel bekender zijn bijvoorbeeld Westmalle, 

Rochefort, Chimay en Orval. Het ooit tot ‘beste bier ter wereld’ bestempelde 

Westvleteren kan uitsluitend bij en tegenover de West-Vlaamse abdij 

worden gedronken. Ga met ons mee op pad en maak een ongebruikelijke 

reis door België. Een camper en een goede wegenkaart zijn alles wat je 

nodig hebt voor een reis over binnenwegen. Trek er, minimaal, een week 

voor uit; er is onderweg zo veel te zien en te beleven.

Tekst en foto’s: Harry Schuring
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Op vrijdagmiddag kunnen we de Volkswagen 

California Ocean ophalen bij Campercentrum 

Nederland in Amersfoort. Thuis even wat 

spullen inladen en meteen op pad, het is 

prachtig zomerweer. De abdij Maria Toevlucht 

was logischerwijs ons eerste doel, maar omdat 

de kloosterwinkel alleen ’s middags open is, 

verschuiven we die naar het eind van ons reisje. 

Na een heerlijke nacht in de daktent van de VW 

op het mooie en relaxte Natuurkampeerterrein 

’t Beekdal bij Chaam, rijden we al ’s ochtends het 

parkeerterrein op van Café Trappisten, tegenover 

de abdij van Westmalle.

Westmalle
We komen daar niet om bier te drinken, de dag is 

nog lang. En het verrukkelijke Westmalle is ons, 

net als de meeste trappistenbieren, goed bekend 

– we willen wat sfeer opsnuiven. In het moderne, 

ietwat saaie gebouw van Café Trappisten zijn 

evengoed lekkere koffies te krijgen en op het terras 

koesteren we ons in de vroege zomerzon. Na wat 

rondkijken vraag ik aan de bar om inlichtingen. 

Uiteindelijk word ik te woord gestaan door een 

zeer goed geïnformeerde man. ‘De folder van de 

wandeling om het klooster is op’, zegt hij na een 

poosje zoeken, ‘maar de route van circa 3 km 

is goed te volgen met de palen die tegenover 

het café beginnen’. Op www.atww.be staat 

informatieve uitleg (geschikt voor smartphone) bij 

de route die een klein uur vergt. Na een prettige 

mijmerwandeling over de dreven rond de abdij 

zien we vlak voor het eind diezelfde man weer, hij 

staat met een groepje mensen bij de abdijpoort. 

Hij wenkt en vraagt of we mee naar binnen 

willen. En zo maken we de nonen mee. De korte 

gebedsdienst wordt door een dozijn paters en 

fraters in stijlvolle witte habijten met-een zwarte 

scapulier (schouderkleed) uitgevoerd; een zeer 

ingetogen kwartiertje. Voor informatie over langere 

Boven: de VW 

California onder de 

walnootbomen van 

Natuurkampeerterrein 

‘t Beekdal bij Chaam; 

midden: de abdij 

van Westmalle
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wandelingen en fietstochten rond de abdij kun je 

terecht bij Café Trappisten.

Naar Westvleteren
Omdat we diezelfde dag nog Westvleteren 

willen bezoeken en de Last Post in Ieper willen 

meemaken, namen we de snelweg richting 

Kortrijk. Een verstandig mens neemt meer tijd en 

mijdt de snelwegen. Het stadje Lier bijvoorbeeld 

verdient echt een bezoek en de omgeving 

van Diksmuide/Ieper biedt veel zichtbare 

herinneringen aan de Grote Oorlog, de hel op 

aarde van een eeuw geleden.

‘Acht is de beste’ wordt ons meteen toegeroepen 

als we een plekje in de schaduw vinden op het 

grote, rustieke terras van ‘In De Vrede’, het café 

tegenover de Sint-Sixtusabdij. ’Twaalf vinden wij te 

zoet’ – het oudere stel naast ons vertelt glunderend 

dat ze hier elke week komen. Net als wij genieten 

alle mensen op het terras van de donkerbruine 

Boven: de brouwketels 

van Westmalle; onder: 

een ‘8’ en een ‘Blond’; 

rechts: ook in Café In 

De Vrede wordt de 

Westvleteren alleen uit 

de fles geschonken

Routekeuze
Op het bijgaande kaartje 

zijn alleen de acht 

trappistenbrouwerijen 

aangegeven en enkele 

plaatsen die wij onder-

weg bezochten. We 

begonnen onze tour bij 

Westmalle, reden tegen 

de klok in en eindigden 

in de Nederlandse pro-

vincie Noord-Brabant. 

Uiteraard kunnen de 

kloosters in elke ge-

wenste volgorde worden 

bezocht. Het verloop 

van de route zal daar 

dan ook van afhangen. 

Ons rondje, met weinig 

snelweg – zoals op het 

kaartje afgebeeld, was 

ongeveer 1200 km.
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of goudkleurige godendrank in hun kelkglas. We 

moeten nog verder, anders zouden we met veel 

liefde nog zo’n zacht smakend, sterk bier bestellen. 

Omdat het klooster zelf niet is te bezoeken, heeft 

‘Ontmoetingscentrum In De Vrede’ het Claustrum; 

daar kan iets van het contemplatieve kloosterleven 

worden ervaren.

De zeer beperkte verkrijgbaarheid van 

Westvleteren – alleen bij de abdij – draagt 

zonder twijfel bij aan de mythische faam van 

dit trappistenbier. In het nabije verleden hoorde 

je over lange files in de Donkerstraat om kratjes 

Westvleteren te kopen, die dan wel eerst via 

de Biertelefoon besteld moesten zijn. En per 

auto kon er slechts een beperkt aantal kratten 

(‘bakken’) worden gekocht, dat soort dingen. 

Het was de tijd waarin Westvleteren een hype 

was, onder meer doordat op een Amerikaanse 

website de 12 was uitgeroepen tot het beste ter 

wereld. Nog altijd is het bemachtigen van een 

krat Westvleteren een ritueel, maar nu is er een 

website. Op sintsixtus.be is te vinden wanneer de 

verkooppoort (Donkerstraat 12, aan de linkerkant 

van de abdij) is geopend, welk bier er te koop 

is en hoeveel kratten per kenteken (met dat 

kenteken kan pas twee maanden later weer bier 

worden gekocht!). Vervolgens moet worden gebeld 

voor een reservatie en die lijn is vaak bezet. Je 

telefoonnummer wordt onthouden, de eerste 

twee maanden na een reservatie krijg je geen 

verbinding! Het bier doorverkopen is uit den boze. 

Overigens verkoopt het winkeltje van In De Vrede 

altijd (indien voorradig) doosjes met zes flesjes 8, 

12 of Blond.

De Westhoek
De glooiende Westhoek, tegen de grens met 

Frankrijk gelegen, is een streek om naar terug te 

keren, voor het landschap, stadjes als Ieper en 

Poperinge, dorpen als Watou (brouwerijen en 

cultuur) en natuurlijk de vele herinneringsplekken 

van de Eerste Wereldoorlog. Wie de hartroerende 

roman Dertig Dagen van de Oost-Vlaamse 

Annelies Verbeke las, heeft nog meer redenen. Wij 

brengen, na een mooie rit door het Heuvelland 

waarbij we ook hopvelden zagen, de avond door 

in het na WO I herbouwde Ieper. Bussen vol 

met Engelsen zijn tegen acht uur ’s avonds bij de 

Menenpoort voor het dagelijkse (!) ritueel van de 

De ware trappist?
Waarin onderscheidt trappistenbier zich nu van de overige abdijbieren? 

Dat is voornamelijk een kwestie van regeltjes. ‘Trappist’ is een beschermde 

herkomstbenaming. De Internationale Vereniging Trappist (www.trappist.

be) bewaakt het label Authentic Trappist Product (ATP). Om die kwali-

ficatie te kunnen gebruiken moet trappistenbier aan drie voorwaarden 

voldoen:

• het wordt binnen de muren van een trappistenklooster gebrouwen;

• het brouwen wordt gedaan door en/of onder toezicht van de monniken;

• de brouwerij heeft niet als doel winst te maken; de opbrengsten zijn 

bestemd voor de behoeften van de kloostergemeenschap, voor solidariteit 

binnen de Trappistenorde en voor goede doelen.

Naast de acht in dit artikel beschreven bieren wordt er ATP-trappistenbier 

gebrouwen in Stift Engelszell (Oostenrijk), Mount Saint Bernard Abbey 

(Coalville, Engeland - sinds juli 2018), Saint Joseph’s Abbey (Spencer bij 

Boston, VS) en abdij Tre Fontane (Rome).

Last Post voor de honderdduizenden gevallenen 

rond Ieper. De verschrikkelijke loopgravenoorlog 

tussen 1914 en 1918 vergde in totaal tussen tien 

en twintig miljoen levens.

Wallonië in
De volgende ochtend, na een nacht op de 

stadscamping van Ieper, bezoeken we nog Tyne 

Cot, een indrukwekkende, bijna schilderachtig 

gelegen Britse oorlogsbegraafplaats bij Passendale, 

Boven: het terras 

van In De Vrede in 

Westvleteren;  

onder: in Ieper worden 

nog dagelijks de 

gevallenen in de Eerste 

Wereldoorlog herdacht 

met de Last Post
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een van de grootste slagvelden in de ‘Derde Slag 

om Ieper’ in 1917.

Nog wat beduusd van het grove oorlogsgeweld 

zetten we koers naar de grotendeels Franstalige 

provincie Hainaut (Henegouwen). Voor het 

industriestedencluster tussen Kortrijk en Lille 

vinden we het te warm, de eerste stop houden we 

in Tournai, ook bekend als Doornik, met Tongeren 

de oudste stad van België. Het monumentale 

stadje is levendig en een wandeling langs de oude 

gebouwen – Tournai was van de vroege tot de 

late middeleeuwen een belangrijke stad in West-

Europa – is een aanrader. De romaanse en gotische 

kathedraal in lokale blauwgrijze kalksteen, het 

hoge Belfort, de 13e-eeuwse Scheldebrug en de 

Heeft trappistenbier bepaalde smaakkenmerken?
Nee, onder de trappistenbieren kom je verschillende smaken tegen, er 

worden verschillende ingrediënten gebruikt, met name graansoorten en 

kruiden. En ook het brouwproces is niet overal gelijk. Wel zijn het alle-

maal bieren van hoge gisting, maar dat zijn de meeste Belgische speciaal-

bieren. Laaggistende bieren bevatten doorgaans minder alcohol en meer 

koolzuurgas, pils is het bekendste voorbeeld. Het proces van hoge gisting 

– de gist is actief bij temperaturen tussen 15 en 25 graden Celsius en drijft 

boven op de vloeistof – laat zich moeilijker sturen dan dat van lage gisting 

(tussen 4 en 12 graden Celsius). Bij hooggistende bieren kan de smaak dan 

ook per brouwsel verschillen. De smaakvariaties binnen de trappistenbie-

ren zijn legio: hoppig, moutig, bitter, zoet en vleugen van caramel, kandij, 

koriander, citrus, amandel, vanille, banaan – je kunt het allemaal tegenko-

men. Blind een trappist herkennen als een trappist is dus niet gemakkelijk.
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Grand Place met omliggende steegjes zullen niet 

teleurstellen. Deze keer laten we Mons (Europese 

cultuurhoofdstad 2015) links liggen, maar die 

stad is ook best een bezoek waard, net als de 

verbazingwekkende scheepsliften bij La Louvière.

De Chimay Experience

Die ondergaan we in de Auberge de Poteaupré, 

een halve kilometer van de abdij Notre-Dame de 

Scourmont. Dat is de bakermat van een van de 

meestverkochte trappistenbieren, Chimay. Het 

klooster ligt een kilometer of tien ten zuiden van 

het stadje Chimay, mooi in de natuur en dicht bij de 

Franse grens. Het werd rond 1850 gesticht vanuit 

de abdij van Westvleteren. Als je intekent voor 

de ‘Experience’ – wij vinden dat woord wel wat 

overtrokken – dan bezoek je een tentoonstelling 

in de ‘Espace Chimay’, eigenlijk samen met de 

winkel de rechterkant van de genoemde Auberge. 

Ze gebruiken wat veel namen voor hetzelfde. Je 

krijgt een nogal statische tablet waarmee je ook de 

tienminutenwandeling door het bos kunt maken 

naar de abdij van Scourmont. Dat is allemaal aardig 

maar niet spectaculair. Terug in de Auberge/Espace 

volgt het hoogtepunt: de dégustation van een van 

de Chimaybieren: goud, rood, tripel of blauw; van 

vijf naar negen procent. Eten kan in de Auberge en 

op het terras met uitzicht.

Een stukje door Frankrijk
Niet de snelste maar wel de leukste route tussen 

Chimay en Orval voert door de Franse Ardennen, 

Met de klok mee: Tyne 

Cot War Cemetery; 

zondagse kunstmarkt 

naast de kathedraal 

van Tournai; de 

California bij Revin aan 

de Franse Maas; het 

Franse vestingstadje 

Rocroi; scheepslift nr. 

4 (1917) in het Canal 

du Centre bij Thieu
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langs de Maas en vervolgens langs de Semoy die 

in België Semois heet – een fijne rit. Wij stoppen 

even in Rocroi, een rustig stadje dat door zijn 

ligging nabij de grens een militair karakter draagt. 

De gave, stervormige vesting werd in de 17e eeuw 

door Vauban aangelegd. De route langs Maas 

en Semoy/Semois is goed op een wegenkaart te 

volgen. Het toeristische stadje Bouillon kun je 

aandoen of mijden.

Orval – het mooiste klooster?
In een zeer groene en rustgevende streek ligt op 

een mooie plek de abdij van Orval. Al in de 11e 

eeuw stichtten Zuid-Italiaanse benedictijnen hier 

een klooster, later in handen van cisterciënzers. 

Het was welvarend en invloedrijk maar de tijden 

waren soms roerig. De huidige kloostergebouwen 

werden na 1926 ontworpen door Henri Vaes. 

Het terrein had ruim een eeuw braak gelegen, 

verlaten sinds in 1793, tijdens de Franse Revolutie, 

alle Rooms-katholieke erfgoed het zwaar moest 

ontgelden. In een mooie lichte steensoort werd een 

neoromaanse stijl gebruikt. Het is een mooi geheel 

al komen sommige bouw- en beeldvormen wat 

intimiderend op me over. Architect Vaes ontwierp 

ook het mooie Orvalflesje en het kelkglas.

Je kunt vrij rondzwerven over het schilderachtige 

terrein van de ruïnes en onder in de huidige kerk. 

Op allerlei plekken zijn er tentoonstellingen of 

informatieborden, ook over de brouwerij. De 

winkel verkoopt naast Orvalbier souvenirs en 

boeken. 
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Om het kostelijke Orval – internationaal 

vermaard bierkenner Michael Jackson zegt er 

over: ‘Geen enkel bier is perfect maar Orval is 

een meesterwerk’ – in deze omgeving te proeven 

moet je een paar honderd meter teruglopen, naar 

het modern vormgegeven café À l’Ange Gardien. 

Jackson roemt het raffinement en ‘de complexe 

smaken [ … ] die zich openstellen zoals een ui 

die men pelt’. Het wordt geserveerd uit de fles. 

Als extraatje schenkt men hier, exclusief en van 

de tap, Orval Vert, een blonder bier met 4,5 % 

volume-alcohol. Het is een tikje minder bitter en 

wat wateriger dan het echte Orval, de monniken 

drinken het soms bij de maaltijd.

Rochefort
De abdij Notre-Dame de Saint-Rémy ligt een 

paar kilometer ten noorden van het toeristische 

stadje Rochefort. Je kunt er binnendoor naar toe 

wandelen, over een uitzichtrijk pad. Maar er is 

weinig te zien hier. De cisterciënzers van de strikte 

observantie, zoals de trappisten voluit heten, 

leven van het werk met hun handen en belijden 

hun geloof in een zo groot mogelijke rust. Dat is 

moeilijk te combineren met toerisme. Wel kun je, 

door een poort links van de kerk. een glimp van 

de brouwerij opvangen. De neoromaanse kerk 

is beperkt toegankelijk: vanachter een hek zie je 

het schip met de rondbogen en de sobere houten 

zoldering. In de narthex (voorhal) staat een erg 

mooie romaanse doopvont met beeldjes van de 

twaalf apostelen.

Overzicht van de trappistenbieren
Achel – 8 Blond (blond, 8%), Achel 8 Bruin (bruin, 

8%).

Chimay – Dorée (blond, 4,8%), Rood (donker, 7%), 

Wit/Tripel (blond, 8%), Blauw (donker, 9%).

La Trappe – Puur (biologisch, strogeel, 4,7%), Witte 

Trappist (witblond, 5,5%), Blond (goudblond, 6,5%), 

Dubbel (roodbruin, 7%), Bockbier (roodbruin), 

Isid’or (amber, 7,5%), Tripel (bleek amber, 8%), 

Quadrupel (amber, 10%).

Orval – Orval (amber, 6,2%).

Rochefort – 6 (amber, 7,5%), 8 (roodbruin, 9,2%), 

10 (donkerbruin, 11,3%).

Westmalle – Dubbel (donker, 7%), Tripel (goudgeel, 

9,5%), Extra (blond, 4,8%, voor intern gebruik).

Westvleteren – Blond (goudkleurig, 5,8%), 8 (don-

kerbruin, 8%), 12 (donkerbruin, ca. 10,8%).

Zundert – Zundert 8 (kastanjebruin, 8%), Zundert 

10 (roodbruin, 10%).

‘Trappistenbier drink je niet,  

dat degusteer je’

motto van Vlaamse trappistenbrouwers

Boven: de verschillende bieren 

van Chimay proeven in de 

‘Espace Chaimay’; rechts: het 

klooster van Orval; onder: de 

kerk van de abdij bij Rochefort
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De nieuwe 
modellen zijn 

te zien in Hal 7 

op de Kampeer 

en Caravan 
Jaarbeurs!  

Als ’s werelds eerste camper is de Hymermobil B-Klasse ModernComfort exclusief gebouwd op de 
nieuwste Mercedes-Benz Sprinter met voorwielaandrijving in combinatie met het speciaal door HYMER 
ontwikkelde én bekroonde SLC chassis (Super-Light-Chassis). Dankzij de bijzondere samenwerking 
is deze camper in verschillende opzichten uniek in de branche. De nieuwe B-Klasse ModernComfort 
is verkrijgbaar als integraal en half-integraal. Ervaar het zelf en zet een stap vooruit. Laat u inspireren 
op www.hymer.nl/B-MC en kies voor de nieuwe generatie HYMER.

De nieuwe Hymermobil B-Klasse ModernComfort:

Een stap vooruit.

De HYMER B-Klasse ModernComfort I 690 is genomineerd 
voor de titel “NKC Kampeerauto van het Jaar 2019”. 
De Kampeer en Caravan Jaarbeurs is van 10 tot en met 14 oktober 2018.
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De monniken brouwen in alle rust en wars van 

trends, net genoeg om zelf te overleven en wat 

goede doelen te steunen. Het klooster beschikt 

over een eigen bron die (mede) voor het bier wordt 

gebruikt en naar verluidt gaat er koriander in de 

kookketel. 6, 8 en 10 zijn de namen van het bier, 

de 10 is met 11,3 % alcohol de sterkste trappist. Bij 

het klooster is geen café en ook geen winkel. De 

bieren zijn verkrijgbaar bij de VVV van Rochefort 

en in diverse winkels, net als in Nederland 

eigenlijk.

Weer naar het noorden

Door de mooie streek Famenne tuffen we 

noordwaarts, op weg naar Achel. Met een grote 

boog rijden we om Luik heen, boeiende stad 

overigens. Maar vandaag nemen we een kijkje in het 

veel kleinere Tongeren, een van de oudste steden 

van België. Het Romeinse verleden van de stad is 

zichtbaar gemaakt in een modern museum achter 

de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. Dat is een grote, 

gotische kerk uit de 13e eeuw en later, aan de Grote 

Markt. De kerk bezit prachtig beeldhouwwerk, een 

rijke kerkschat en een mooie kloostergang rechts van 

het koor. Vlak bij de 14e-eeuwse Moerenpoort ligt 

de sfeervolle Begijnhof.

Achel
Klooster De Achelse Kluis, op de grens met 

Nederland gelegen, werd in 1845 gesticht als een 

dochterhuis van Westmalle. Er werd ook bier 

gebrouwen maar in 1917 pikte de Duitse bezetter 

de brouwketels ten behoeve van de wapenindustrie. 

Sindsdien werd van de opbrengsten van de 

boerderij geleefd. Maar eind vorige eeuw bleek het 

moeilijk de abdij met minder en oudere broeders 

draaiend te houden. Toen werd gekozen voor 

het opnieuw beginnen met een brouwerij. Met 

Westmalle werd een samenwerking afgesproken. 

Na een aantal probeersels bestaat het aanbod nu 

uit twee bieren van 8%, Bruin en Blond. Achel 

brouwt ook Blond Extra en Bruin Extra met 9,5% 

alcohol; die bieren zijn in de kloosterwinkel 

verkrijgbaar in flessen van 75 cl.

Bij uitzondering vinden we hier een café binnen 

de kloostermuren. Het is niet het charmantste 

café dat we op deze reis zagen en ook het grote 

terras kunnen we gerust eenvoudig noemen, 

maar het ìs er en het wordt goed bezocht. 

Vooral fietsers weten de herberg te vinden. Let 

op: pinnen niet mogelijk! Vooraan rechts is er 

een plattelandslevensmiddelenwinkel met ook 

originele producten (bijzondere kaas en honing). 

Achterin is het walhalla van de bierliefhebber; het 

‘Schuurke van broeder Martinus’ met heel veel 

soorten kloosterbier waaronder alle trappisten 

behalve natuurlijk Westvleteren. Hier kun je wel 

pinnen, gelukkig. Voorts verdient ‘de galerie’ 

vermelding, een enorme winkel met vooraan 

religieuze artikelen en achteraan boeken: religieus 

(ook Luther en protestantisme), toeristisch, 

historisch (WO I, WO II), over trappistenbier, 

spiritualiteit en meer; ook tweedehands. Een 

aanrader! Iets voor de hoofdpoort staat een 

replica van ‘De Draad’, een draadversperring 

die de Duitse bezetter in 1915 aanlegde om te 

voorkomen dat Belgische oorlogsvrijwilligers en 

Duitse deserteurs naar Nederland uitweken. De 

versperring was 332 km lang en op de draden 

stond, doorgaans, tweeduizend volt. Aanraking 

betekende meestal de dood door elektrocutie. 

Schattingen van het aantal dodelijke slachtoffers 

van de Dodendraad lopen uiteen, een Belgische 

onderzoeker kwam op 850.

Koningshoeven brouwt La Trappe
Onder de rook van Tilburg en dicht langs de A58 

vinden we Abdij Koningshoeven. Over een mooie 

Op reis met een legende – VW California
In dertig jaar zijn er van de VW California 100.000 stuks gemaakt, de 

eerste was op basis van een VW Transporter T3. De constructie met een 

hefdak biedt stahoogte als het dak (elektrisch) is geopend. Beneden kan 

van de zitbank een bed worden gemaakt van 1,17 m breed, bij open dak 

is een bed van 1,20 m bereikbaar door middel van opstappen via stoel-

zitting en stoelleuning. Boven slaap je in een waterdichte tent met drie 

vensters. Voordeel van de bus met hefdak is natuurlijk de beperkte hoogte 

(1,99 m). Mede daardoor bleef ons dieselverbruik beperkt tot gemiddeld 

7,4 l/100 km volgens de boordcomputer. De auto is niet heel veel langer 

dan een middenklassepersonenauto. Dat maakt het rijden, met name in 

de stad, relatief gemakkelijk; en hij past op vrijwel elke parkeerplek. Door 

slimme constructies (stoelen in achterklep, tafel in schuifdeur) is er veel 

ruimte voor bagage en spullen. Onze Oceanuitvoering in ‘bamboo garden 

green’ was uitgerust met 150 pk motor en automaat; deze uitvoering kost 

circa € 83.500. De California is verkrijgbaar vanaf circa € 55.000.

Boven rechts: de 

hoofdpoort van de 

Achelse Kluis; onder: 

de OLV-basiliek 

in Tongeren
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dreef bereiken we de poort. Door een mooi 

aangelegde tuin wandelen we langs de winkel 

naar ‘de schaapskooi’, een bijzonder gestileerd 

café-restaurant (2008) met een rieten dak. Binnen 

is het al even modern en er is een comfortabel 

terras. Met ook nog eens een verantwoord 

samengestelde menukaart en een vriendelijke 

bediening constateren wij dat dit ‘het beste’ 

proeflokaal is dat we op deze reis bezoeken. 

Pieken en dalen tekenen de brouwgeschiedenis 

van dit klooster die in 1884 begon. Na connecties 

met Artois, Oranjeboom en Bavaria mag La 

Trappe sinds 2005 officieel ‘Trappist’ worden 

genoemd. Maar liefst acht bieren worden hier 

gebrouwen plus een bock in de herfst. Tip: van 

het zwaarste bier, de Quadrupel, is alleen in de 

kloosterwinkel de variant ‘Oak aged’ verkrijgbaar, 

gerijpt in eikenhouten wijnvaten. Dagelijks is 

er een rondleiding door de brouwerij met een 

filmvertoning, eindelijk een brouwerij die je kunt 

bezichtigen! Je vraagt je wel af of de regel van 

Benedictus daarmee niet wordt geschonden.

Maria Toevlucht bij Zundert
Ons laatste bezoek is aan het klooster met de 

jongste trappist, en dan bedoelen we bier (en niet 

een monnik). Na overleg met hun moederklooster 

Koningshoeven en de abdijen van Westmalle en 

Achel verbouwden de trappistenbroeders hun al 

stopgezette boerderij tot brouwerij ‘De Kievit’. 

Sinds 2013 wordt hier ‘de Zundert’ gemaakt, 

een ‘8’. Dit najaar wordt er een ‘10’ toegevoegd. 

De abdij was in 1900 gesticht in een moerassig 

gebied, De Moeren. In het toegangsgebouw uit 

2004 is de kloosterwinkel ondergebracht. Daar 

zijn Rooms-katholieke attributen, religieuze 

en spirituele boeken te koop en ook het 

Zundertbier, in kratten, doosjes en tasjes. Behalve 

de buitenkant van de abdij valt er niets te zien; 

trappisten leven in rust en hun regelmatige bestaan 

– volgens de regel van Benedictus – verdraagt 

geen bezoekers. Op ruim 1,5 km ligt café ‘In den 

Anker’, daar wordt Zundert geschonken, net als 

enkele andere trappistenbieren. Bij het café start 

een wandelroute van 8,5 km door de kalme, 

groene omgeving en langs Maria Toevlucht, 

gebruikmakend van knooppunten. <

Kloosters en campings – praktisch
Wie de trappistenkloosters wil bezoeken, voor zover mogelijk, doet er 

goed aan vooraf de soms grillige openingstijden te bekijken. Onze route 

werd er mede door bepaald. Tussendoor zijn onze overnachtingsplaatsen 

vermeld. Omdat het begin juli erg warm was, en omdat we met een busje 

zonder sanitair op reis waren, kozen we voor campings.

Chaam, Natuurkampeerterrein ’t Beekdal

Westmalle – Abdij Onze-Lieve-Vrouwe van het Heilig Hart; Café Trappis-

ten (tegenover abdij), Antwerpsesteenweg 487, www.trappistwestmalle.be, 

dagelijks 10-24 uur. Om een video over de brouwerij te zien moet tevoren 

met 0032 3 312 05 02 , worden gebeld, of mailen met info@trappisten.be.

Westvleteren – Sint-Sixtusabdij, Ontmoetingscentrum (café) In De Vrede, 

Donkerstraat 13, www.indevrede.be, open vanaf 10 uur, donderdag en 

vrijdag gesloten (juli en augustus alleen donderdag gesloten), Claustrum 

14-17 uur.

Ieper, Camping Jeugdstadion

Chimay – Abbaye Notre-Dame de Scourmont; Espace Chimay, Rue de 

Poteaupré 5, Bourlers, http://chimay.com/nl/bieres, open juli-augustus 

 dagelijks 10-22 uur, mei-juni en september-oktober maandag-donderdag 

10-18, vrijdag-zondag 10-22, winter dinsdag-donderdag 10-18, vrijdag-

zondag 10-22 uur; winkel: dagelijks 10-18 uur, in juli en augustus op 

zondag tot 19 uur; Chimay experience: dagelijks 10-17 uur, in het hoog-

seizoen tot 18 uur, toegang inclusief proeven € 6,50, vanaf 60 jaar € 5.

Chimay, Camping Communal

Orval – Abbaye d’Orval, Villers-devant-Orval, www.orval.be; bezoek 

( museum, ruïne, winkel): juni-september 9.30 18.30 uur, maart, april 

en oktober 9.30-18 uur, november-februari 10.30-17.30 uur, € 6, vanaf 

60 jaar € 5, rondleiding in het Nederlands 14, 15, 16 en 17 uur, duurt 

1,5 uur; de brouwerij kent zogenaamde opendeurdagen (meestal een 

vrijdag en een zaterdag in september), die zijn doorgaans ruim tevoren 

volgeboekt. Net voorbij de kassa is een ruimte waar elk uur een film van 

20 minuten over het kloosterleven wordt vertoond. Café À l’Ange Gar-

dien (vlakbij) dagelijks 10-21 uur, laagseizoen 11.30-20 uur (gesloten op 

woensdag en van half december tot eind januari).

Virton, camping Colline de Rabais

Rochefort – Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy, www.abbaye-rochefort.

be; het klooster kan alleen van buiten worden bekeken, inclusief een blik 

in de kerk.

Bree, minicamping Stukkenheidehof

Achel – Sint-Benedictusabdij De Achelse Kluis, De Kluis 1 (toegang 

vanaf Kluizerdijk), www.achelsekluis.org; herberg open dinsdag-zondag 

 11-20 uur, galerie/boekhandel dinsdag-zondag 11-17 uur (’s winters 

vanaf 12.30), levensmiddelen- en bierwinkel dinsdag-zaterdag 9-12 en 

 12.30-17 uur.

Zundert – Abdij Maria Toevlucht, Rucphenseweg 38, www.abdijmaria 

toevlucht.nl, abdijwinkel open dinsdag-zaterdag 14.15-16.45, zondag 

 11-11.50 uur (na de eucharistieviering).

Alphen, Natuurkampeerterrein Landgoed De Hoevens

La Trappe – Bierbrouwerij de Koningshoeven, Eindhovenseweg 3, Berkel-

Enschot, www.latrappetrappist.com; proeflokaal open april-oktober 

maandag-zaterdag 11-19, zondag 12-19, november-maart maandag-za-

terdag 11-18, zondag 12-18 uur; rondleiding brouwerij (1,5 uur met film 

en 1 consumptie) maandag-vrijdag 14 uur, zaterdag en zondag 13.30 en 

15.30 uur, € 12; kloosterwinkel dagelijks 13.30-17 uur.
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De Koningshoeven (La Trappe) bij Tilburg
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Carthago Liner For Two 53
CHILLEN OP WIELEN

Exterieur
De Liner for Two is verkrijgbaar op basis van de 

Fiat Ducato of van de Iveco Dealy. Wij reden met 

de Fiat-uitvoering en zelfs bij een snelheid van 

125 km liet deze camper geen vervelend bijgeluid 

horen. Wat uitrusting betreft, bijna alle extra’s 

die Fiat biedt, zitten erop. De grote Aguti-stoelen 

maken het reizen met de Liner tot een feestje. 

Elektrisch bedienbare busspiegels zorgen voor een 

perfect zicht naar achteren. Verder is sprake van 

een compleet houtvrije opbouw met 38 mm dikke 

wanden terwijl polyester dak en bodem beschermt. 

Ook bij Carthago in Aulendorf zorgen almaar stijgende verkoopcijfers er voor dat de fabriek 
op volle toeren draait. Afgelopen januari, op de Messe in Stuttgart, presenteerde Carthago 
vol trots de nieuwe Liner For Two 53. Mede dankzij enthousiaste reacties maakt dit model 
nu deel uit van het 2019-programma. Deze typische tweepersoonswagen valt op door z’n 
creatieve indeling. Zo staat de rondzit achterin en is de slaapkamer aan de voorzijde. Dit 
houdt in dat beide voorstoelen niet draaibaar en op de bestemming dus onbruikbaar zijn. 
Wij nemen een kijkje in dit prachtexemplaar van dik zeveneneenhalve meter.

Zelfs aan het dak schoonmaken ontkom je niet: 

het is beloopbaar. Heerlijk is de vloerverwarming 

in de dubbele vloer die zorgt voor altijd warme 

voeten. De standaardhoogte van de vloer is 36 cm 

en op diverse plaatsen is deze doorlaadbaar. 

De opbergvakken aan de buitenzijde zijn zelfs 

63 cm hoog. Tel daarbij de grote garage op en je 

kunt onbekommerd inladen. Deze opbergruimtes 

zijn zowel van binnen als van buiten bereikbaar 

en voorzien van ledverlichting. Een buitendouche 

in de garage is bijna vanzelfsprekend. 

De elektrocentrale staat goed toegankelijk in 

Tekst en foto’s: CamperCaKe
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CAMPERNIEUWS

de garage. Twee accu’s vinden we terug in de 

dubbele bodem aan de bijrijderskant waar ook de 

hoofdschakelaar zit. Wat watertankinhoud betreft 

houdt u het zeker een tijdje uit op een idyllisch 

plekje zonder voorzieningen. 

Slapen, douche en toilet
Als het bedtijd is beginnen we in de cabine 

met het platleggen van de rugleuningen van de 

voorstoelen. Na een druk op de knop zakt het 

hefbed en staan er twee lengtebedden klaar. 

Een stevig trapje met twee brede treden schuift 

vanonder het linker bed en zorgt voor een 

gemakkelijke instap. Wanneer je een aantal 

dagen op één plek staat kan de slaapkamer in 

tact blijven. Onderweg zijn er ’s avonds en ’s 

morgens dus enige handelingen nodig voor 

het (de-)installeren van de riante slaapkamer. 

Aansluitend aan het hefbed staan de gescheiden 

douche- en toiletruimte tegenover elkaar. 

De ruime douchecabine oogt luxueus door de 

wandbekleding met steenmotief. De toiletruimte 

heeft een Thetford draaitoilet met keramische pot 

en een grijze natuursteenlook wandbekleding.

Koken en wonen
Middenin, tegenover de toegangsdeur staat 

de luxueus uitgeruste keuken waarin zelfs het 

espressoapparaat niet ontbreekt. Gigantisch is 

de opberg- en aflegruimte, zo zijn er zelfs twee 

apothekerskasten. Uiteraard is er ook een grote 

koel-vriescombinatie met oven. Dan komen we bij 

de woonkamer achterin. Hier is gezelligheid troef! 

Op de rondzit plof je graag neer. Het summum 

zijn de beide hoekplaatsen waarop je koninklijk 

met de benen languit zit. De ene hoek staat 

klaar, de andere verleng je door een druk op de 

knop, dan schuift het voeteneinde uit en wordt de 

rugleuning wat schuiner. En dat terwijl je gewoon 

zit. Aan de andere wand verschijnt een tv-scherm 

van 40 inch van achter de bank omhoog. Mocht 

u de fabrieksnaam even vergeten zijn, dan werpt 

u een blik op de glimmende handgrepen aan de 

kastkleppen. Trouwens, ook in de kastkleppen kunt 

u zichzelf spiegelen. De lage buffetkast benadrukt 

de huiselijke sfeer. Met rondom ramen en een 

groot dakluik is er aan daglicht geen gebrek. 

Kortom, comfort en luxe zijn op een hoog niveau 

bij deze Carthago-voor-twee.

De Alde-verwarming staat rechts achterin de garage 

en is voorzien van een motorwarmtewisselaar. 

Tijdens de rit is de camper dan overal warm.

Resumé
Zoveel ruimte en luxe vraagt wel een C-rijbewijs. 

Met een rijklaargewicht van 3750 kg is het wel 

gemakkelijk inpakken want het laadvermogen 

bedraagt 4500 kg. De prijs van deze rijdende villa 

begint bij € 141.500.<
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www.vbairsuspension.com

making everyday smoother
VEERSYSTEMEN

VB-FullAir

Volledige luchtvering 

VB-SemiAir

Hulpluchtvering

VB-CoilSpring

Hulp-/verzwaarveren

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

ERVAAR DE ULTIEME RIJERVARING
ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN VAN ONZE VEERSYSTEMEN
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Frankia Platin I 7900 GD
GROOT MET EEN ZACHTE G

Frankia bouwt in Beieren zo’n 450 campers 

per jaar, half-integraal en integraal. De meeste 

Frankia’s wegen meer dan 3500 kilo. Deze Platin 

is het topmodel. Het basisvoertuig is een Mercedes 

Sprinter met in dit geval een fijne zescilindermotor 

met 190 pk en een 7-traps automaat onder de 

kap; standaard is een viercilinder met 163 pk. 

Frankia is sterk in individuele oplossingen. Net als 

in de slimme details die in elke Frankia worden 

toegepast.

Ruimte voor twee
De camper die wij bij importeur Raema in 

Nederweert meekregen heeft een indeling voor 

twee personen. Een hefbed is niet aanwezig. 

Achterin zien we twee langsbedden van 195 

en 200 cm lang en 80 cm breed, waarvan je 

eenvoudig een groot tweepersoonsbed kunt 

maken. Iets verder naar voren is de badkamer, 

Raumbad zeggen de Duitsers. Daarvoor liggen 

de wc (links) en de douche (rechts); door beide 

deuren te openen maak je er één grote badkamer 

Want het is een dikke Duitser die Frankia. Echter, in vergelijking met het geweld dat 
mastodonten als Concorde en Morelo in dit segment laten zien, oogt deze Frankia Platin 
ingetogen en rustig, bijna een gewone camper.

CAMPERNIEUWS

van, afgesloten van de rest. De doorlopende vlakke 

vloer zorgt er onder meer voor dat je in de hele 

camper een stahoogte hebt van 2,05 m; ook in de 

douche kun je fatsoenlijk staan.

Verder naar voren is links de keuken. Opvallend is 

de kookplaat: een tweepits met daarnaast, separaat 

afgedekt, nog een pit (optie). Groot genoeg voor 

flinke pannen maar indien niet in gebruik afgedekt 

voor extra aflegruimte op het werkblad. Dat geldt 

trouwens voor alle ‘openingen’ in het werkblad. 

En voor elk deksel is ook weer ergens een slimme 

plek om het op te bergen. Nog zo’n handig 

detail: onder een van de klepjes zit de afvalbak, 

je schuift zo de schillen van het aanrecht de bak 

in. Tegenover de keuken bevinden zich koelkast, 

vrieskast en oven.

Nog een stap naar voren is de riante L-vormige 

bank met er tegenover een extra zitbank waar je 

ook echt lekker kunt zitten. De kussens geven 

voldoende steun en ook de rugleuning van 

de bank waar de gordels op zijn bevestigd is 

comfortabel.

Tekst en foto’s: Jos Mark
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LAAT U VERRASSEN DOOR PRACHTIG MODERN 
DESIGN EN VERNIEUWENDE INDELINGEN!

NIEUW IN 2019:
Buscampers
Perseo & Benivan
VOOR ALLE BENIMARS GELDT:
• LICHT IN GEWICHT
• GEEN HOUT EN METAAL IN DE OPBOUW
• BINNEN EN BUITEN POLYESTER
•  VEEL LAADVERMOGEN DOOR MODERNE 

OPBOUWTECHNOLOGIE

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

BEZOEK ONS OP EEN VAN DE CAMPERBEURZEN… ÓF IN ONZE SHOWROOM IN ENSCHEDE!

•
•
•NU NIEUW

EN DEMO’S
LEVERBAAR

OFFICIEEL IMPORTEUR VOOR NEDERLAND
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Typisch Duits is het speciale kastje voor de glazen, 

wat minder protserig dan we bij andere merken 

wel eens zijn tegengekomen. Dat had hier ook 

best weg mogen blijven.

Uitzonderlijk fraaie techniek
Frankia maakt voor de elektravoorziening 

gebruik van het Duitse merk Büttner. Achter een 

serviceluik vinden we, verlicht met blauwe leds, 

een elektronicashowroom die zijn gelijke in de 

camperwereld niet kent. Voorzien van lader, 

omvormer, laadbooster en solarregelaars en, in het 

ruim, twee dikke lithiumaccu’s, kom je in deze 

camper niet snel zonder stroom te zitten. Mocht 

het wel dringend worden dan voorzien de vier 

grote zonnepanelen de accu’s weer van genoeg 

power om ten minste de nacht door te komen. 

De bekabeling is prachtig verwerkt en loopt overal 

door brede goten.

Achter een ander luik is ruimte voor twee  

gasflessen van 11 l, Truma Duocontrol en IceEx 

zijn standaard. De verwarming is, zoals je van 

een camper in deze klasse mag verwachten, van 

Alde. Het vloeistofsysteem zorgt voor gelijkmatige 

verwarming.

Achter een luik net naast de bestuurdersdeur zijn 

de aftapkranen voor het grijs en schoon water. 

Hier vind je ook de vulslang op haspel en een 

handig laatje voor slangkoppelingen en een 

verloopstekker. Het snoer voor de elektriciteit, 

mocht je dat eens nodig hebben zit ook op een 

automatische rol; je trekt het zo door een dop uit 

de wand.

Watertanks bevinden zich in de verwarmde 

dubbele bodem onder de vloer van de camper.

Laadruimte maar dan anders
Frankia bouwt in een aantal modellen dubbele 

garages. Dit model heeft dat niet maar we zien 

wel een grote deur in de rechterwand en een klep 

in de achterwand. En dan niet zo’n doorgeefluikje 

maar een forse jongen die toegang geeft tot de hele 

garage. Zo kun je als de fietsen in de garage staan 

toch nog bij de spullen die er eventueel achter 

staat of gewoon nog een kist met spullen onder je 

fiets kwijt.

Rijden
De maximaal 5000 (optioneel 5300) kg kilo zware 

Frankia heeft voldoende laadvermogen om alles 

mee te nemen dat je maar kunt wensen; en met 

deze uitvoering met de 190 pk sterke dieselmotor 

kom je dan ook nog lekker van je plek. Het lage 

zwaartepunt van het Mercedes-chassis zorgt er 

voor dat deze grote jongen (8,04 m lang, 2,30 m 

breed en 3,09 m hoog) zich door het verkeer 

beweegt alsof het een veel kleinere camper is en 

dat is een groot voordeel. 

De vanafprijs is € 174.500. <
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Cuba is een haast onbeschrijflijk kleurrijk land. Van de 

fleurige bevolking en de grote variatie aan exotische 

vruchten tot aan de bont getinte huizen en de Amerikaanse 

oldtimers in het straatbeeld. Buiten de steden liggen de 

groene heuvels met tabaksplantages en langs de kust vind 

je mangrovebos en uitgestrekte, parelwitte stranden die 

scherp contrasteren met de volle tinten blauw van zee en 

lucht. Cuba is echt uniek, onalledaags en vooral authentiek 

doordat de klok sinds 1959 stilstaat. Een prachtig Caribisch 

paradijs dat sinds kort per camper ontdekt kan worden.

Tekst: Reinout Burgers
Foto’s: Maikel Acoste, 
Cuba on the Road
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CUBA
AUTHENTIEK EN KLEURRIJK IN ELK DETAIL
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Alles is anders in Cuba. Vergeet de hectiek van 

de Westerse wereld. Op dit eiland, dat jarenlang 

door de communistische dictatuur van Fidel Castro 

werd beschermd tegen de invloeden van buitenaf, 

vind je geen McDonalds, Starbucks of Kentucky 

Fried Chicken. In Cuba vind je vooral rust voor lijf 

en ziel in een wereld die nog puur en origineel 

is. Dit land was voor camperreizigers lange tijd 

onbereikbaar, maar het is nu mogelijk om het 

westen van Cuba met een camper te bezoeken. 

In de komende jaren zal ook het oosten voor de 

camperreizigers ‘ontgonnen’ worden met plekken 

in resorts of bij hotels waar campers welkom 

zijn, want kampeerplekken heeft het eiland 

nauwelijks. ‘Je mag in Cuba overal met je camper 

overnachten’, vertelt Bárbara Díaz, eigenaresse 

van Cuba4all Reizen. Ze is een ‘native’ Cubaan 

met ervaring in het toerisme en ze woont sinds 

een aantal jaren in Nederland. Ze organiseert als 

een van de eerste Nederlandse reisorganisaties 

camperreizen naar Cuba. ‘Het enige probleem is 

dat je niet overal toegang hebt tot elektriciteit en 

warm water. Met de warmte in Cuba is een airco in 

de nacht, en dus elektriciteit, bijna een noodzaak.’ 

Als geen ander kan Bárbara over haar geliefde 

eiland vertellen. De passie en het verlangen 

waren voor haar reden om reizen naar Cuba te 

organiseren. ‘Ik wil Cuba delen met anderen. Dit 

eiland is uniek in cultuur, geschiedenis, natuur 

en vooral de mensen. Cubanen zijn hartelijk, gul, 

behulpzaam, kleurrijk en vrolijk. Overal is muziek 

en wordt gedanst. Iedereen is welkom en er is 

nauwelijks criminaliteit.’ 

Oud Havana
Een camperreis over Cuba begint in de roemruchte 

hoofdstad La Habana. De havenstad werd in 1515 

gesticht en is nu met ruim twee miljoen inwoners 

Boven: Havana; 

rechts: muziek hoor 

je en zie je overal
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de grootste stad van het eiland. Zeshonderd 

jaar van piraten, zeeoorlogen en handel maakte 

Havana markant. Hemingway verbleef er lange 

tijd en maakte de stad via zijn boeken beroemd 

over de hele wereld. Het oude stadsdeel uit de 

16e eeuw herbergt veel historische gebouwen, 

nauwe straatjes met bonte huizen en terrasjes waar 

altijd muziek wordt gespeeld en je een mojito kunt 

drinken. Havana Vieja ofwel het oude Havana 

staat zelfs op de UNESCO Werelderfgoedlijst. 

Boven, met de klok 

mee: ontmoetingsplek 

de Malecón in Havana; 

rotonde in Sancti 

Spíritus; Cuba telt veel 

paradijselijke stranden; 

reisorganisator Bárbara 

Díaz (links) voor 

een van de Italiaanse 

huurcampers

‘Havana bruist en is gezellig. ’s Avonds ontmoeten 

mensen elkaar op de zeeboulevard Malecón om 

te praten en verliefd te worden. Er is zoveel te zien 

en te beleven. Bijvoorbeeld het niet-toeristische 

stadsdeel Jaimanitas waar huizen op een Gaudi-

achtige wijze zijn beschilderd en gedecoreerd. Een 

bezoek aan de oude forten La Cabaña en Morro 

Castle is absoluut de moeite waard. Morro Castle 

stamt nog uit de tijd van piraten en zeerovers. Elke 

avond wordt er op La Cabaña een kanonschot 

afgevuurd als herinnering aan oude tijden.’

Havana is geen stad om in één dag te bekijken; een 

tour in een oldtimer met chauffeur is een optie, net 

als een bezoek aan het nationaal museum van de 

Revolutie of het Hemingway museum Finca Vigía. 

Overnachten in Havana is het leukst in een casa 

particular, een soort Cubaanse B&B.

Mogotes
Van Havana gaat de eerste etappe van de 

camperreis naar het natuurwonder en de 

groene oase Parque de Viñales. Het gebied is 

uitgeroepen tot nationaal monument. Bárbara: 

‘Her en der staan hier in het landschap steile, 

ronde kalksteenheuvels. De dichtbegroeide kegels 

lijken op kolossale, slapende olifanten en worden 

mogotes genoemd. Onder de grond liggen talloze 

grotten, uitgesleten in het kalksteen.’ De route 

naar Viñales gaat vanaf Havana over de Carretera 

Panamericana en volgt min of meer de kust. 

Wegen en overnachtingen 
De hele route gaat over asfaltwegen. Veelal zijn 

deze goed berijdbaar, maar er zitten de nodige 

potholes in. De bewegwijzering is niet altijd 

optimaal. Op de weg lopen regelmatig mensen 

en dieren of er rijden langzame karretjes rond. 

Rijden in het donker wordt afgeraden. Ook het 

rijden op zandwegen wordt niet aanbevolen. 

Een offline navigatiekaart zorgt dat je in elk 

geval niet verdwaald. Cuba heeft vele cam-

pings, maar dit zijn vakantieplekken met alleen 

huisjes. Anno 2018 zijn er nog weinig plekken 

met elektriciteit en water voor campers. Daar-

entegen mag je overal je camper neerzetten, 

maar stroom voor airco en koelkast is in Cuba 

een noodzaak.
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Via de 241 bereik je Viñales. een slechte weg 

met potholes; als alternatief kan de autopista A4 

gekozen worden.

Na Viñales leidt de route naar het uiterste 

westen van Cuba, het UNESCO biosfeerreservaat 

Peninsula de Guanahacabibes. Vanaf Viñales rij 

je via Pons naar Guane om de Carretera Central 

de Cuba naar Sandino te nemen en vervolgens 

naar Hotel Maria La Gorda te rijden dat aan 

het strand ligt, midden in het nationale park. 

Dit is een fascinerend gebied met uitgestrekte 

mangrovebossen, witte stranden, zeegrotten en 

koraalriffen. ‘Het is een paradijs voor duikers, 

vogel- en natuurliefhebbers. Op het schiereiland 

komen zeer bijzondere vogels voor, waaronder 

de tocororo. Dat is de nationale vogel van Cuba, 

omdat die dezelfde kleuren heeft als onze vlag 

en het is bovendien een gezellige druktemaker 

zoals de Cubanen zelf.’ Naast de tocororo ofwel 

de Cubaanse trogon vliegen er nog 171 andere 

vogels en vind je er zevenhonderd verschillende 

planten, talloze kleine dieren, reptielen en 

zeeschildpadden. 

Havana sigaren
Vanuit Maria la Gorda rij je weer richting 

Sandino, maar bij El Cayuco sla je rechts af en 

blijf je weg 22 volgen richting Las Marteínas en 

Babiney. Deze weg voert door een vruchtbaar 

gebied met landerijen, boerderijen en heel veel 

tabaksplantages waar de beroemde Havana sigaren 

worden gemaakt. Bij Cortés buigt de weg het 

binnenland in om later op de Carretera Central 

de Cuba aan te sluiten, die naar de stad Pinar 

del Río gaat. Dit is het tabakhandelscentrum van 

de regio. Een bezoek aan Fabrica de Tabacos 

Francisco Donatien is bijna een ‘must’ om te zien 

hoe de echte Cubaanse sigaar met de hand gerold 

wordt. Na Pinar del Río rij je over autopista A4 

richting Havana, langs allerlei dorpjes en stadjes. 

Bij Candelaria ga je van de snelweg af naar 

Soroa, dat treffend de regenboog van Cuba wordt 

genoemd: een weelderige vallei met een prachtige 

orchideeëntuin en een 35 m hoge cascada 

(waterval). Over een meanderende weg door de 

groene heuvels van de Sierra de Rosario bereik 

je het UNESCO biosfeerreservaat Las Terrazas, 

het wordt beschermd vanwege de natuurlijke 

schoonheid. 

Varkensbaai
Na het bijna serene verblijf in Las Terrazas rij 

je verder op dezelfde weg, richting Cayajabos 

en voorbij autopista A4 (onder viaduct door) 

rij je rechtdoor naar Artemisa, ook bekend als 

Villa Roja ofwel het Rode Dorp vanwege zijn 

vruchtbare rode grond waar allerlei, voor ons 

exotische, vruchten groeien. De weg doorkruist het 

landbouwgebied met typisch Cubaanse dorpjes als 

Güira de Melena en Batabano. Over autopista A1 

Boven, met de klok 

mee: de Havana 

sigaar wordt met de 

hand gerold; … en 

volop gerookt; huizen 

in Havana; onder: 

tuimelaar; anolis met 

uitgerekte keelvlag
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Boven: Ché Guevara, 

de held van de 

revolutie; Fidel met 

een van de kreten 

van de revolutie: ‘het 

Vaderland of de Dood’; 

het leven speelt zich 

buiten af; onder: de 

tocororo; de strijdkreet 

‘Leve Vrij Cuba’ dateert 

van de 19e eeuw
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en weg 116 arriveer je in Playa Larga bij een van 

de bekendste baaien van Cuba, de Varkensbaai. 

‘Hier kwamen in 1961 bijna 1400 Cubaanse 

ballingen aan land, gesteund door de Amerikaanse 

CIA, om Fidel Castro omver te werpen. De invasie 

mislukte’, vertelt Bárbara. ‘De baai ligt ook aan 

het Parque Nacional Ciénaga de Zapata met 

mangroven en moerrassen waar de inheemse 

Cubaanse krokodil leeft. In de baai zelf kun je 

fantastisch tussen de koraalriffen met kleurrijke 

vissen snorkelen.’ 

Mooiste dorpen
De havenstad Cienfuegos, de volgende 

overnachtingsplaats, wordt niet voor niets La Perla 

del Sur genoemd. Bárbara: ‘Dit is echt een mooie 

stad, groot gemaakt door Franse immigranten. Je 

ziet er prachtige Franse architectuur en de stad 

heeft wellicht de mooiste gebouwen van Cuba, 

zoals Palacio de Valle in Punta Gorda. Vanwege de 

verlichte Spaanse stadsaanleg van begin 19e eeuw 

staat het centrum van Cienfuegos op de UNESCO-

lijst van Werelderfgoed.’ Aan de andere kant van 

de baai ligt Castillo de Jagua, een fraai fort uit de 

17e eeuw dat de stad moest beschermen tegen 

piraten. Toch is Cienfuegos niet de mooiste stad 

van Cuba. Volgens Bárbara is dit Trinidad, ten 

oosten van Cienfuegos. ‘Dit stadje is vijfhonderd 

jaar oud en ziet er nog steeds zo uit als vroeger. 

Van de Cubaanse overheid mag hier ook niets 

veranderen. De sfeer die je hier vindt, is bijna niet 

te omschrijven. Het lijkt alsof je een toeschouwer 

bent in een film over het dagelijks leven van de 

inwoners van Trinidad.’ Ook dit stadje staat op de 

Werelderfgoedlijst. Over het leven op straat vertelt 

Bárbara met heimwee: ‘Voetballende kinderen, 

kletsende buurvrouwen, zingende schoolmeisjes 

en op elke terras wordt muziek gemaakt. Het leven 

speelt zich buiten af.’ Vanuit Trinidad zijn excursies 

mogelijk naar pottenbakkers, suikerplantages en 

naar Cayo Blanco. 

Flamingo’s aan de noordkust
Na een paar lommerrijke dagen in de mooie 

steden voert de reis naar Cayo Coco aan de 

andere kant van het eiland, dwars door het 

binnenland. De route loopt via de oude stad 

Sancti Spíritus met veel straatkraampjes en de 

internationaal vermaarde Faculteit van Medische 

Wetenschappen. Ondanks de armoede staat de 

gezondheidszorg dankzij Fidel Castro op een hoog 

peil en geniet wereldwijde faam. Via de modernere 

stad Ciego de Ávila bereik je Morón en het witte 

kalkmeer Laguna de Leche. Om op schiereiland 

Jardines del Rey en Cayo Coco te komen, moet 

je over de Cubaanse variant van de Afsluitdijk 

Cubaanse valuta
Sinds 1994 is het niet meer mogelijk om 

met Amerikaanse dollars in Cuba te betalen. 

Cubanen moesten hun dollars inleveren en 

kregen er de zogenaamde CUC (convertible 

peso) voor terug;, herkenbaar aan de plaat-

jes van gebouwen. De gewone Cubaanse 

peso (CUP) heeft afbeeldingen van gezichten 

en is niet voor toeristen bedoeld. Beide va-

luta zijn alleen in Cuba te gebruiken en kun-

nen niet in Nederland ingewisseld worden. 
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Flamingo’s bij 

Cayo Coco; de 

huurcampers zijn van 

Italiaanse makelij

rijden. Met 60 km is de rechte lijn door de zee 

twee keer zo lang als de Afsluitdijk. Bárbara: 

‘Het schiereiland was vroeger een schuilplaats 

voor piraten en zeerovers. Nu is het een gewilde 

vakantieplek vanwege zijn paradijselijke, 

eindeloze, witte palmstranden met koraalriffen. 

Grote scholen flamingo’s foerageren in de ondiepe 

delen van de baai.’ 

Ché Guevara’s overwinning
Voor de laatste etappes van de camperreis moet 

wederom de lange weg over zee gereden worden 

om vervolgens bij Morón naar Remedios te gaan, 

een rustig en charmant stadje met leuke straatjes 

en niet veel toeristen. Dan het grotere Santa Clara. 

‘Hier ging de burgeroorlog voor Batista verloren’, 

legt de Cubaanse reisorganisator uit. ‘Ché 

Guevara hield bij Santa Clara met een bulldozer 

een pantsertrein met troepen en wapens tegen, 

waardoor de overwinning van de revolutie een feit 

was. In de stad is een mausoleum met museum 

waar Ché Guevara in 1997 is begraven.’

De route naar het schiereiland Varadero is 

tamelijk gevarieerd: suikerplantages met kleine 

dorpjes zoals Saqua La Gran en Sierra Morena, 

afgewisseld met licht glooiend landschap met hier 

en daar uitzicht op de zee en strand. Varadero is 

een smalle landtong die als een vinger richting 

Atlantische Ocean wijst. Het is een ‘beach resort’, 

maar in het Reserva Ecológica Varahicacos op 

Camperroute West- en Midden-Cuba
Dag 1 Amsterdam - Havana

Dag 2 Havana

Dag 3 Havana

Dag 4 Havana - Parque de Viñales  182 km

Dag 5 Parque de Viñales - Maria la Gorda 163 km

Dag 6 Maria la Gorda

Dag 7 Maria la Gorda - Las Terrazas 263 km

Dag 8 Las Terrazas - Playa Larga 243 km

Dag 9 Playa Larga

Dag 10 Playa Larga - Cienfuegos 113 km

Dag 11 Cienfuegos - Trinidad   83 km

Dag 12 Trinidad

Dag 13 Trinidad - Cayo Coco 245 km

Dag 14 Cayo Coco

Dag 15 Cayo Coco - Remedios 179 km

Dag 16 Remedios - Varadero 260 km

Dag 17 Varadero - Havana 154 km

Dag 18 Havana - Amsterdam

Totale afstand circa 1900 km

Met dank aan Bárbara Díaz van Cuba4all Reizen

de kop van de landtong groeit een vijfhonderd 

honderd jaar oude cactus; ook zijn er mooie 

grotten te bezoeken. Na Varadero gaat de reis 

terug naar Havana over de Via Blanca, een weg 

die met de kust mee kronkelt en telkens voor 

prachtige uitzichten zorgt over de witte stranden 

en de azuurblauwe oceaan. ‘Marina Hemingway 

in Havana is nog een heerlijke plek om de 

laatste avond te genieten van een mojito bij een 

ondergaande zon boven de zee’, weet Bárbara. 

‘Maar wie nog meer van ons prachtige eiland wil 

zien, kan een binnenlandse vlucht naar Holguín 

nemen en daar een auto huren om het oosten 

van Cuba te ontdekken. Een oldtimer huren kan 

alleen met chauffeur. In Holguín kun je dan op het 

vliegtuig stappen richting Amsterdam.’<
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EEN ONGEKENDE 
GASTRONOMISCHE 
SCHATKAMER

Eten in Oostenrijk is als proeven van de roerige geschiedenis van Midden-, 

Oost- en Zuid-Europa. Er is in heel Europa geen keuken multicultureler dan 

de Oostenrijkse. Hongaren, Bohemen, Tsjechen, Joden, Italianen, Fransen 

en diverse Balkanvolken hebben er hun stempel gedrukt. Maar denk niet 

dat de Oostenrijkers alleen leentjebuur hebben gespeeld. Ondanks de vele 

invloeden hebben ze hun eigen stijl gehouden. Al die ‘vreemde’ invloeden 

hebben ze zich eigen gemaakt en er vervolgens een eigen draai aan gegeven.

ETEN MET MOND ÉN OGEN IN OOSTENRIJK 

tekst: Hans van Bergen
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Neem bijvoorbeeld de wienerschnitzel. Niets 

Weenser, en dus niets meer Oostenrijks, dan die 

wereldwijd bekende flinterdunne, gepaneerde 

kalfsschnitzel zou je zeggen. Niets is minder waar. 

Die smakelijke eer valt Italiaanse koks uit Venetië 

te beurt. Zij braadden in de 16e eeuw al kalfsvlees 

in kruimels witbrood. Volgens het verhaal heeft 

de Oostenrijkse veldmaarschalk Josef Radetzky – 

juist ja, die van de Radetzkymars – de Italiaanse 

versie rond 1824 vanuit Noord-Italië meegenomen 

naar Wenen. Die versie is daar niet alleen met 

alle gastronomische liefde omarmd, maar ook 

meteen verfijnd tot de wereldwijde specialiteit van 

het land die de wienerschnitzel nu is. Bijzondere 

kenmerken zijn dat het kalfsvlees eerst flinterdun 

wordt geslagen met een keukenhamer of de platte 

CULINAIR

kant van een hakbijl om het vlees mals te maken, 

en vervolgens op speciale wijze wordt gepaneerd 

en gebakken in reuzel. Van een goed gebakken 

wienerschnitzel komt het paneerlaagje hier en 

daar wat los van het vlees en bolt op. Een partje 

citroen erbij en een toefje peterselie en je hebt een 

ongeëvenaarde lekkernij. Op deze manier hebben 

de Oosterijkers zich de wienerschnitzel zó eigen 

gemaakt, dat de naam zelf in Oostenrijk wettelijk 

beschermd is. Een van de wettelijke voorwaarden 

is dat een echte wienerschnitzel gemaakt moet zijn 

van kalfsvlees.

Verplichte kost
Naast het multiculturele karakter van de 

Oostenrijkse keuken, is er nog een kenmerk 

dat er als een zweem overheen ligt: de 

oude keizerlijke grandeur van het land, 

gecombineerd met de eenvoud van de boeren 

en de bergbewoners. De keizerlijke uitstraling 

is vooral terug te vinden in de steden, en dan 

vooral in Konditoreien (banketbakkerijen) en de 

ongeëvenaarde Kaffeehäuser, verplichte kost voor 

de geïnteresseerde Oostenrijkganger. Tegenover 

deze keizerlijke gastronomische grandeur staat 

de rauwe ongecompliceerde, maar tevens 

verfijnde boerenkeuken van het platteland en 

de bergbewoners. Naast elkaar vertellen ze het 

verhaal van de geschiedenis van het land en zijn 

buurlanden. Maar zeker ook het verhaal van een 

land dat vaak gezien wordt als chauvinistisch en 

gesloten, maar waarvan de nationale keuken wel 

kon uitgroeien tot een van de meest multiculturele 

keukens van heel Europa.

Om met de deur in huis te vallen, Oostenrijkers 

zijn zoetekauwen. Per jaar verorbert de 

gemiddelde Oostenrijker zo’n 38 kilo suiker 

(Nederland: 24 kg). Als je reizend door Oostenrijk 

binnenstapt in een Konditorei of Kaffeehaus – volg 

Linksboven: 
wijngaarden in de 
zuidelijke Steiermark; 
rechtsonder: 
wienerschnitzel

TOP016_54_culinair_oostenrijk_hs.indd   55 06-09-18   12:20



56    •    TopCamper 16    •     oktober 2018

om ze te vinden gewoon de zoete geurzweem 

die haast in elke straat hangt – moet je meteen 

erkennen dat het woord ‘zoet’ hier een dubbele 

betekenis heeft. Het zijn haast sprookjesachtige 

luilekkerlanduitstallingen van heerlijkheden, 

die niet alleen bedwelmende zoete geuren en 

smaken afgeven, maar ook de mierzoete uitstraling 

hebben van de oude Sissi-films. Opgestapeld op 

blinkende etagères, in rekken en vitrines liggen 

zoete specialiteiten met betoverende namen 

als Apfelstrudel, Kaiserschmarrn, Mohnstrudel, 

Salzburger Nockerln, Linzertorte en natuurlijk de 

wereldberoemde Sachertorte. 

Keizerlijke bakermat
De Oostenrijkse patissiers en chocolatiers behoren 

tot de beste van Europa. De oorsprong daarvan 

ligt bij het hof van keizer Frans Joseph. De keizer 

en zijn gevolg waren gek op zoet en legden de 

lat voor wie schuimwijn, delicatessen, gebak en 

chocolade aan het hof mocht leveren, hoger en 

hoger. De uitverkoren mochten het predikaat 

Kaiserlicher und Königlicher Hofzuckerbäcker 

dragen. Dat was en is nog steeds een waardevol 

statussymbool in Oostenrijk. Naast de eer en 

roem leverde het predikaat ook nog eens een 

vorstelijk inkomen op vanwege een nationale en 

internationale clientèle uit de elite, die erdoor 

aangetrokken werd. Hoewel Wenen met zijn 

vele honderden Konditoreien en Kaffeehäuser 

de sfeer van het keizerlijke tijdperk heel goed 

in stand houdt, is de ultieme beleving van 

vroeger op dit gebied nog te vinden in het van 

oorsprong keizerlijke kuuroord Bad Ischl in 

Salzkammergut. Algemeen wordt deze plaats 

gezien als de bakermat van het Oostenrijkse 

‘delicatessenimperium’. In de jaren rond 1900 

brachten keizer Frans Jozef en zijn gevolg hier 

de zomermaanden door. Hier is nog altijd 

de toenmalige Kaiserlicher und Königlicher 

Hofzuckerbäcker Zauner gevestigd, waar keizer 

Frans Jozef zelf met grote regelmaat over de vloer 

kwam. Konditorei Zauner is nu nog altijd de plek 

waar men het volledige assortiment aan keizerlijke 

zoetigheden van toen kan proeven.

Echte Sachertorte?
Juist omdat de nationale zoetigheden zo’n hoge 

standaard hebben, zijn er natuurlijk ook ‘mindere 

Boven: zomeravond 
aan het Donaukanal in 
Wenen; onder: Kärntner 
Kasnudeln, een soort 
ravioli uit Karinthië
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de koffie, de mogelijkheid om bij een van de 

vele koffiesoorten de internationale kranten 

te lezen, de mogelijkheid om te biljarten of te 

kaarten of rustig te converseren, wordt algemeen 

aangenomen dat het eerste echte Kaffeehaus met 

de allure die het nu nog steeds heeft, in 1788 

werd geopend door Martin Wiegand. Hij gaf er de 

naam ‘concert café’ aan, Weense musici konden 

hier optreden. Het concept werd zo geliefd bij 

de Weners, dat het Kaffeehaus tot op de dag van 

vandaag een niet meer weg te denken levensstijl 

werd. Na de opening gaven beroemde Weense 

componisten als Mozart, Beethoven en Johan 

Strauss er regelmatig opvoeringen; aangenomen 

wordt dat menige nu wereldberoemde compositie 

in het Kaffeehaus van Martin Wiegand en andere 

Kaffeehäuser een try-out beleefde. Nu nog is 

die sfeer en pracht en praal van toen in de vele 

Kaffeehäuser met hun weelderige en sierlijke 

ornamenten, jugendstilarchitectuur en bijzondere 

tradities overal in Wenen en elders in Oostenrijk te 

beleven.

Boerenkeuken(s)
Het is een kleine stap van de patisserie naar de 

bakker. Hoewel de schappen in de bakkerijen 

door het hele land gevuld zijn met de heerlijkste 

broodsoorten, voor mij persoonlijk moeten we 

met dit punt toch ook de overstap maken naar 

die andere kant van gastronomisch Oostenrijk. 

De overstap van het keizerlijke naar het volkse, naar 

de boerenkeuken. Het is al heel wat jaren geleden, 

maar mijn eerste kennismaking met de Oostenrijkse 

boerenkeuken was via een boerenbrood. Ik was 

op doorreis en had de nacht doorgebracht op 

een Bauernhof. Toen ik vroeg in de ochtend weer 

wilde vertrekken, gaf de boerin me als ontbijt 

een stuk brood en een homp kaas mee. Het 

brood was nog warm en kwam rechtstreeks uit de 

houtgestookte oven op het erf. De intense, aardse 

en licht rokerige smaak van dat stuk Oostenrijks 

boerenbrood, is sindsdien ongeëvenaard gebleven.

Het staat voor mij in die zin symbool voor de 

hele boerenkeuken van Oostenrijk. Hoewel de 

basistechnieken van die keuken overal op dezelfde 

vier hoofdtechnieken steunen – bakken, koken, 
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goden’ onder de patissiers te vinden, die allemaal 

een graantje mee willen pikken. Ze beroepen zich 

graag op zogenaamde oude verworvenheden zoals 

familierecepten en met enig vertoon benoemde, 

maar in wezen onbetekenende prijzen die ze 

gewonnen zouden hebben. Zo’n ‘sjoemeletiket’ 

is het predikaat original Rezept waar het gaat om 

de wereldberoemde Sachertorte. Komt u op uw 

camperreis in een bakkerij die haar zelfgemaakte 

Sachertorte aanprijst als gebakken volgens original 

Rezept, dan kunt u er vanuit gaan dat u met een 

‘blufbakker’ te maken heeft. Het originele recept 

van de in 1832 door de jonge Weense kok Franz 

Sachter ontwikkelde Sachertorte, is namelijk nooit 

vrijgegeven. Het originele recept is eigendom van 

het Huis Sacher en wordt uiterst veilig bewaard in 

een kluis. Maar ach, bluf of niet, ook over een niet 

originele Sachtertorte zult u niet snel ontevreden 

zijn. De nationale hang naar zoetigheden staat 

er garant voor dat er eigenlijk geen patisserie te 

vinden is die een slechte kwaliteit levert.

Mozart en Beethoven
De Kaffeehaus-cultuur is een ongeëvenaarde 

Oostenrijkse traditie. Hoewel er al eerdere 

vormen van Weense koffiehuizen waren met 

hun eigen tradities, zoals een glaasje water bij 

Sachtertorte, brood 
bakken en een 
assortiment kazen
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smoren, stoven – gaat het niet op om te spreken 

over ‘dé nationale boerenkeuken’. Alleen al omdat 

de vele invloeden van andere landen overal 

weer in een andere mate geïntegreerd zijn in de 

plaatselijke keuken. Maar vooral ook door de vele 

geografische verschillen die het land kent, van de 

lager gelegen, warmere, vlakke delen in het oosten 

tot de hoogvlaktes en de sneeuwtoppen van de 

Alpen in het westen. Elk deel heeft daardoor niet 

alleen zijn eigen variaties in gerechten, maar ook 

zijn eigen vee-, wild- en gevogeltesoorten en zijn 

eigen oogstproducten en ingrediënten. Ondanks 

de verschillen is het verbindende sleutelwoord 

‘kwaliteit’. Daar staat de Oostenrijkse trots garant 

voor.

Robuuste kost
Een ander kenmerk is dat het doorgaans robuuste 

kost is wat er uit de boerenkeukens komt: veel 

vlees- en aardappelgerechten en veel gerechten 

waarin kaas is verwerkt. De Oostenrijkse keuken 

is zelfs ondenkbaar zonder kaas. Het is een van de 

weinige landen waar in ruime mate kaasrestaurants 

te vinden zijn. Naast vlees, kaas en aardappels 

worden er ook veel meelgerechten zoals knoedels 

geserveerd. Het is goed te weten dat de aanduiding 

Mehlspeisen (meelgerechten) in vroeger dagen 

absoluut niet betekende dat er meel in het gerecht 

was verwerkt. Het was de algehele noemer voor 

gerechten waarin geen vlees was verwerkt. In 

veel plattelandsdorpen is dat nog steeds de ruime 

betekenis van de term Mehlspeisen.

Een uitstekende periode om gecomprimeerd van 

al het heerlijks uit de boerenkeuken te proeven 

en er kennis mee te maken, is het najaar, wanneer 

de eerste Oostenrijkse jonge wijnen op de markt 

verschijnen. Dan worden door het hele land op 

boerderijen en boerenhoeven de zogenoemde 

Heurigen gehouden. Het woord Heuriger (met 

een r) staat voor jonge wijn. De Heurigen-traditie 

ontstond in 1784, toen de boeren toestemming 

kregen om op hun erf belastingvrij de jonge wijn 

van dat jaar te mogen verkopen. In het begin 

draaide het hoofdzakelijk om het proeven van de 

jonge wijn; gaandeweg nam het de vorm aan van 

ware volksfeesten en bacchanalen. De Heurigen 

van nu hebben zeker nog die traditionele 

kenmerken, maar thans is het zoveel meer dan 

puur een wijnfeest.

Unieke proeverij
In een gezellige sfeer, vaak met houtvuren en 

traditionele muziek, serveren de boeren naast hun 

eigen of regionale wijnen een keur aan plaatselijke 

gerechten uit de boerenkeuken. Stoofpotten, 

kazen, worsten, patés, wildgerechten, gerookte 

hammen, aardappel- en meelgerechten en zoveel 

meer. Al die heerlijkheden kunnen in kleine porties 

worden genuttigd, als een soort proeverij, maar 

ook als complete meergangendiners. Heurigen zijn 

de traditie bij uitstek om in korte tijd intens kennis 

te maken met de keuken van het Oostenrijkse 

platteland; doorgaans ook nog eens tegen 

schappelijke prijzen. Zeker als je voor de Heurigen 

de grotere steden als Wenen en Salzburg, en de 

meer toeristisch opgezette evenementen, links 

laat liggen en het echte platteland opzoekt. Zorg 

in dat geval dat je cash bij je hebt, pinnen op een 

boerderij is zelden mogelijk. 

Voor de culinaire reiziger kan Oostenrijk een 

onverwachte schatkamer zijn voor gastronomisch 

genot. Niet alleen door de vele originele en 

geïmporteerde en geïntegreerde smaken, 

technieken en gerechten, maar zeker ook door 

de beleving waarmee de eetcultuur omgeven is. 

Van de weelderige lokalen en restaurants uit het 

keizerlijke Wenen van het fin de siècle tot de 

ruige houten tafels in boerenherbergen of bij door 

adembenemende uitzichten omgeven berghutten. 

De Oostenrijkse keuken betekent smakelijk 

genieten via de mond én de beleving.<

Boven: traditionele 
visserij in 
Salzkammergut; 
midden: Osttiroler 
Schlipfkrapfen, ook 
een soort ravioli; 
onder: forelfilet met 
bospaddestoenen
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Hymer B ModernComfort T 580
NIEUWE LICHTGEWICHTSERIE OP MERCEDES SPRINTER

Exterieur
Wat de buitenkant betreft, de T 580 is 

verkrijgbaar in het wit en in metallic grijs. 

De look kun je wel stoer noemen dankzij de 

glanzend zwarte grille met de ster prominent 

in het midden. De camper heeft standaard een 

zesversnellingsbak, de optionele 9G-Tronic 

Plus automatische versnelling is een aanrader. 

Er zijn veel meer aardige opties te bestellen, 

bijvoorbeeld een 10,25 inch multimediascherm 

dat een centrale plek op het dashboard inneemt. 

Een echte eyecatcher! Standaard aanwezig is de 

zijwindassistent van Mercedes, een innovatief 

veiligheidssysteem. Ideaal is de elektronische 

handrem, dus geen hinderlijke handremgreep 

Het is Hymer wederom gelukt ons tijdens de persconferentie over nieuwe modellen 
te verrassen. In Bad Waldsee werd de vrucht van een langdurige samenwerking tussen 
Hymer en Mercedes op aantrekkelijke wijze gepresenteerd: de Hymermobil B-Klasse 
ModernComfort. De nieuwe Mercedes Sprinter biedt ook voorwielaandrijving. Voorlopig 
mag alleen Hymer daarvan gebruik maken. Met deze Sprinter en het Super Light Chassis 
(SLC) van Hymer ontstond een lichtgewicht topcamper. De B-serie MC is als halfintegraal 
en als integraal leverbaar. Vooralsnog is er keus uit twee lengten en twee indelingen. Wij 
stellen hier de halfintegrale versie voor die net onder de zevenmetergrens blijft.

meer! Het multifunctionele stuur staat recht, dat 

levert samen met de comfortabele stoelen een 

perfecte zit. Hymer ontwikkelde recentelijk een 

nieuw SLC-chassis met een AL-KO torsiegeveerde 

achteras. Op dat chassis is de B-MC T gebouwd. 

Dat levert naast een betere wegligging ook 60 kg 

gewichtsbesparing op. De vers- en afvalwatertanks 

liggen in de dubbele bodem en hebben een flinke 

inhoud van respectievelijk 180 en 150 liter; ook 

alle elektronica is in deze bodem te vinden. Via 

verscheidene vloervakken is de bodem ook van 

binnenuit bereikbaar. Daarnaast is natuurlijk ook 

de bergruimte in de garage goed toegankelijk. 

De gasflessenhouder is uittrekbaar, dat maakt het 

omwisselen van flessen gemakkelijker. 

Tekst en foto’s:  

CamperCaKe

TOP016_60_portret_Hymer MC t580 hs.indd   60 06-09-18   12:23



oktober 2018     •    TopCamper 16    •    61

CAMPERNIEUWS

Slapen, douche en toilet
Ook over de inrichting hebben zich diverse 

designers gebogen en het resultaat mag er zijn. 

Allereerst de stijlkeuze: donker notenhout met 

wit of, wat moderner, licht eiken met wit. Een 

uitgekiend gestroomlijnd meubelconcept geeft 

een goede doorkijk van voren naar achteren. 

Wij bekeken de moderne versie, lekker licht en 

trendy. De slaapkamer achterin neemt veel plaats 

in door de twee luxueuze, 86 cm brede bedden. 

Verder blijft er qua uitrusting weinig te wensen 

over met een veersysteem onder de matrassen en 

verstelbare hoofdeinden. Trouwens, ook gezellig 

bij elkaar kruipen is mogelijk met een kunststof 

inlegstuk en een extra kussen. Vanuit de vaste 

trede naar de bedden komt dan een uitklapbaar 

trapje tevoorschijn, handig! Opvallend ruim 

zijn de bovenkasten maar ook onder beide 

voeteneinden is kastruimte. Tel daarbij de smalle 

staande hangkast op en voor het opbergen van 

de garderobe lijken er weinig beperkingen. Voor 

het linkerbed staat een goed ingerichte badkamer, 

vooral de ruime douchecabine met twee 

afvoerputjes in de douchebak is top. Prettig is het 

Thetford banktoilet, makkelijk te reinigen zonder 

lastige hoekjes. Met een spiegel boven de wastafel 

en een passpiegel aan de deur verlaat je tip top 

deze ruimte. 

Wonen en koken
Voor de kok staat links naast de toegangsdeur een 

keukenblok met de smalle Thetford koelkast (142 l) 

ernaast. In een camper net onder de zeven meter 

met zo’n riante slaapkamer, rest weinig ruimte 

voor keuken en zithoek. Naast het driepitsgasstel 

en de spoelbak dient een inklapbaar verlengstuk 

aan het aanrecht als enige werkruimte. Gelukkig is 

de tafel binnen handbereik. Een L-vormige bank en 

beide voorstoelen eromheen vormen de zithoek. 

Hymer maakt de tv-liefhebber gelukkig met het 

32 inch scherm boven de bank. Voor goed zicht 

wel even de twee hoofdsteunen verwijderen.

Resumé
Deze debutant met ster begint met een prijs 

van € 82.440. Wat het gewicht betreft, dat 

is met 2782 kg dik voor elkaar. Naast deze 

zevenmeterwagen kunt u ook voor de 680 

uitvoering kiezen die veertig centimeter langer 

is. De bedopstelling blijft gelijk, alleen is het 

voorin beduidend ruimer met een hoekkeuken en 

gescheiden ruimten voor douche en toilet. Ook 

is de zithoek, met een extra dwarsbankje geschikt 

voor vijf personen. Over smaak valt niet te twisten, 

maar deze nieuwe Hymer B-MC T is beslist een 

aanwinst, zeker voor de Mercedesliefhebber.<
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Globecar Globestar 640 SG 
BUSCAMPER VOOR TWEE MET BIJZONDERE INDELING

Er is keus tussen de Citroën Jumper en de Fiat 

Ducato als basisvoertuig. De AdBlue-motor 

is standaard bij Citroën, bij Fiat kan voor een 

automaat worden gekozen. Wij bekeken de 

Globecar met een Citroën Jumper 130 pk motor op 

een Heavy chassis.

Exterieur
De Globestar heeft opbouwramen van 

Polyplastic die op het frame liggen. Er is ook 

een luxere Elegance uitvoering die onder andere 

inbouwramen heeft. Die tonen chiquer en ze zijn 

minder inbraakgevoelig. De elektrische instap en 

de zichzelf in het slot trekkende schuifdeur zijn 

standaard. Helemaal af is de elektrische schuifdeur 

(optie) die na lichte aanraking geruisloos opent 

of sluit, ideaal voor de buren! Links achterin 

is bergruimte voor twee 11 kg gasflessen, de 

schoonwatertank ligt rechts. Praktisch is de royale 

bagageruimte die ontstaat door het omhoog 

klappen van het middelste bedgedeelte. Daar 

Voor fabrikant Pössl, ook de maker van Globecar, zijn het hectische tijden door de ongekende 
populariteit van de buscamper. De twee merken verschillen slechts in details maar de 
merkeigen interieurtinten maken het onderscheid. Daar valt op te kiezen. Opzienbarend 
is het doorbreken van de traditionele buscamperindeling waarbij de keuken altijd voor de 
schuifdeur staat. Nu vinden we de keuken zowaar terug aan de linkerkant! Nieuwsgierig 
geworden bekijken wij de Globestar 640 SG van Globecar, met een lengte van 6,36 m 
lekker ruim voor met z’n tweeën.

wordt de motorliefhebber blij van, want die neemt 

zijn gemotoriseerde tweewieler gewoon mee!

Wonen
Direct bij binnenkomst valt de overeenkomst met 

een halfintegrale camper op: wat een ruimtegevoel. 

Allereerst is de stahoogte aan de voorzijde enorm 

verbeterd door het ontbreken van het verlaagde 

cabineplafond. Zo ontstaat een knusse zithoek met 

twee voorstoelen en een kleine L-bank. Doordat 

deze indeling slechts drie gordelplaatsen heeft is 

de bus geschikt om met maximaal drie personen 

te reizen. Een toffe hocker biedt een extra zitplek 

of om lekker met de beentjes omhoog te zitten. 

Liever meer ruimte? Dan even de vleugelmoeren 

losdraaien en weg is de hocker. Perfect is de 

verlenging van het dubbele vloergedeelte bij 

de zithoek waardoor bungelende voeten op de 

passagiersstoel verleden tijd zijn. De verplaatsing 

van het keukenblok maakt dit mogelijk. Blikvanger 

is de nieuwe tafel die stevig op een poot staat en 

Tekst en foto’s:  

CamperCaKe
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via een vloerknop goed draaibaar is. De luxueuze 

dakluiken boven de zithoek en de keuken  zijn 

voorzien van ledverlichting. 

Koken en baden
De nieuwe keukenplek achter de bank is 

wat bewegingsruimte betreft een aanwinst. 

Het aanrecht biedt beperkte ruimte naast het 

tweepitsgasstel en de spoelbak. Het blijft toch 

woekeren met de ruimte. Wel is er voldoende 

opbergruimte in kasten en laden. Een flinke 

Thetford koelkast (90 ltr) is naast het keukenblok 

gemonteerd met daaronder een hangkast. 

Bijzonder in deze bus is ook de toiletruimte. Die 

is te vinden naast de schuifdeur en heeft een 

opvallend detail: er is geen douche. Hier is alleen 

het Thetford draaitoilet te vinden en een wastafel in 

de hoek. De toiletdeur is multifunctioneel, hij sluit 

ook het slaapgedeelte af. Dit zien we normaliter 

alleen bij opbouwcampers. Een gedeelte van de 

toiletwand kan tot de bank draaien waardoor een 

grote kleed- of badkamer ontstaat. De keuken 

en het toilet bevinden zich hierin, dus vanaf de 

wc kun je de pasta in de gaten houden. Als optie 

is een (opvouwbare) nooddouche leverbaar; de 

wastafelkraan is al een uittrekbare handdouche. 

Wij bekeken een prototype, deze doucheoplossing 

was nog niet voorhanden. Best slim trouwens 

omdat de praktijk leert dat weinig mensen hun 

camperdouche gebruiken.

Slapen
Dan hebben we achterin een prima formaat 

dwarsbed, 140 cm bij het hoofdeinde aflopend tot 

130 cm bij de voeten. Met speakers boven het bed 

een fijne plek om relaxt naar muziek te luisteren. 

Deze camperbus bezit veel originele oplossingen. 

Zo is de toiletcassette van binnenuit bereikbaar 

via een klep naast de schuifdeur. Tenslotte hoeft de 

sport- of filmliefhebber niets te missen want de tv 

vindt een plek op de toiletwand.

Resumé
Het optionele ‘all in-pakket’ met onder meer een 

bijrijdersairbag is een must. Met een gewicht van 

2945 kg rest er nog dik 500 kg voor bagage. Na de 

succesformule van de Summit afgelopen jaar is het 

de fabrikant opnieuw gelukt met een veelbelovend 

nieuw model voor de dag te komen. De vanafprijs 

bedraagt € 58.581.<
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SPORTEN OF ZALIG NIETSDOEN 
AAN HET GARDAMEER
Van het trio grote meren in Noord-Italië – Lago Maggiore, Lago di Como 

en Lago di Garda – is het laatste onder Nederlanders het populairst. Dat 

is niet voor niets: het Gardameer en zijn omgeving, en dan met name het 

contrast tussen het meer en de bergen eromheen, zijn buitengewoon fraai. 

Het klimaat is er mild, het meer biedt volop watersportmogelijkheden en 

de oevers liggen bezaaid met sfeervolle, echt Italiaanse stadjes en dorpen.

Een herinnering. Het is 1979 en ik ben samen 

met mijn eerste liefde voor het eerst, na een 

lange treinreis vanuit Nederland, aangekomen 

aan het Gardameer. De avond valt, het is zwoel, 

we zitten aan het meer en vanaf de overkant 

klinkt over het water een door een band perfect 

nagespeelde versie van Three Times a Lady van 

The Commodores. Als dat niet romantisch is …

De foto’s van bijna veertig jaar geleden hebben 

nostalgische polaroidkleuren, maar het Gardameer 

heeft in die vier decennia nog niets van zijn magie 

verloren. Na het oversteken van de Brennerpas 

beland je in een mediterrane oase met citrus- en 

olijfbomen, oleanders en bougainvillea’s. Je bent 

hier onmiskenbaar in Italië.

Trefpunt van de happy few
De geschiedenis van het toerisme aan het 

Gardameer gaat terug tot de late 19e en vroege 

20e eeuw, toen reizen nog was voorbehouden aan 

de rijken der aarde. Plaatsen als Riva del Garda en 

Gargnano raakten toen in trek bij intellectuelen 

VAN ELITEBESTEMMING TOT OUTDOOR-ELDORADO EN MEDITERRAAN  V

Tekst: Geert van Leeuwen

Foto’s: 123RF, shutterstock
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uit het noorden van Europa, onder wie schrijvers 

als Thomas Mann, Franz Kafka en D.H. Lawrence. 

Het in 1884 geopende Grand Hotel Gardone in 

Gardone Riviera was zo’n trefpunt van de happy 

few. De elegante badplaats Salò, ook aan de 

zuidelijke westoever, is daarentegen voorgoed 

verbonden met een zwarte bladzijde uit de 

Italiaanse geschiedenis: het was van september 

1943 tot het einde van de Tweede Wereldoorlog 

de hoofdstad van Mussolini’s fascistische 

Republiek van Salò. Vanaf de jaren 60 begon het 

massatoerisme op gang te komen, en vandaag de 

dag leeft bijna iedereen aan het Gardameer van 

het toerisme.

Windsurfmekka en klimmersparadijs
Qua karakter verschilt het toerisme aan de 

noordkant van het meer duidelijk van dat in het 

zuidelijke gedeelte. Zijn de zuidelijke oevers 

vooral in het hoogseizoen het domein van 

gezinnen met kinderen (waaronder heel veel 

Nederlanders), de oevers rond de noordelijke 

punt van het meer mikken meer op sportieve 

en natuurminnende bezoekers. Hier zijn 

plaatsen als Riva del Garda, Torbole en het 

iets van het meer af gelegen Arco centra voor 

sportievelingen. Terwijl Torbole een mekka voor 

windsurfers is, waar geregeld internationale 

windsurfkampioenschappen worden gehouden, 

REPORTAGEN  VAKANTIEOORD

Waar staan aan het Gardameer?
Deze campings of camperplaatsen aan of vlak bij het Gardameer krijgen 

een goede beoordeling (tussen 8,4 en 10) op www.campercontact.nl. 

Aan de noordoever Verdepiano Agricamper in Riva del Garda en Alto-

garda Agricamp in Arco. Aan de zuidelijke westoever Camping Giglio 

in Navazzo bij Gargnano en Agricamping Mabellini in Rivoltella, tussen 

Desenzano en Sirmione. Aan de oostoever Camping Claudia in Malce- 

sine, Campeggio Primavera in Brenzone en Agricampeggio Terra e Sogni 

in Bardolino.

Onder links: citroenen 

op straat in Limone sul 

Garda; rechts: boven 

op de Monte Baldo
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wordt bij Arco veel aan bergbeklimmen en allerlei 

varianten als canyoning en watervalklimmen 

gedaan. Ook mountainbikers komen in dit 

gebied aan hun trekken. In Riva worden ieder 

jaar evenementen georganiseerd die in het teken 

staan van het mountainbiken, waaronder het Bike 

Festival en de Mountainbike Triathlon.

Mediterrane vegetatie
Natuurliefhebbers zullen onder de indruk raken 

van de mediterrane vegetatie die je rond het 

Gardameer aantreft. De kleurige oleanders en 

bougainvillea’s bloeien dat het een lieve lust is 

en je ziet op veel plaatsen statige cipressen. Het 

in de schaduw van steile rotsen gelegen Limone, 

aan de noordelijke westoever, is bekend om zijn 

limonaie, een soort serres waarin, beschut tegen de 

winterkou, citroenen worden gekweekt. Een ervan, 

de gerestaureerde Limonaia del Castel uit de 

18e eeuw, is te bezichtigen. Erg leuk, ook vanwege 

het prachtige uitzicht over het meer.

Over mediterrane vegetatie gesproken: bij 

Brenzone, aan de oostkant van het meer, 

ligt de Riviera degli Olive, de Olijvenrivièra. 

De Romeinen plantten hier al de eerste olijfbomen 

aan, en nu staan er duizenden en duizenden 

die een prima extra vergine olijfolie opleveren. 

Kent u ze nog?
Kent u ze nog? Antoine en Trudy uit het Bra-

bantse Made. In TopCamper 13 werd beschre-

ven hoe ze met hun gloednieuwe camper (een 

Sunlight T 60) voor het eerst in hun leven naar 

Italië reisden om in Umbrië Antoine’s nicht te 

gaan opzoeken. Op de terugreis naar Nederland 

brachten ze twee dagen door bij Torbole aan het 

Gardameer en dat beviel prima. Na de aan-

vankelijke schrik over het hen onbekende Italië 

(‘Waar zijn we nu terechtgekomen?’, vroegen ze 

zich af toen ze in de geïndustrialiseerde perife-

rie van Milaan rondreden), was het Gardameer 

naast Umbrië een hoogtepunt. 

Met de klok mee: Riva 

del Garda in het noorden; 

olijfbomen; traditionele 

citroenkwekerij in 

Limone; mountainbiken 

op de hellingen;

rechts: Malcesine
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Lichtgewicht premiumklasse

Liner-premiumklasse

Carthago Reisemobilbau GmbH  •  www.carthago.com  

Ontdek het Carthago Premium-DNA 
bij uw dealer!

Het Carthago premium-DNA – onze waardepropositi e aan u!
Niet alleen een sti mulans, maar tevens een verplichti ng: Het Carthago premium-DNA is onze waardepropositi e 
aan iedere Carthago-klant en vat samen, wat elk van onze campers onderscheidt. Zo kunnen wij u maximale 
levensduur, waardevastheid, veiligheid, bescherming en comfort bieden.

Uw meerwaarde: het Carthago premium-DNA

+ Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse

+  Lichtgewicht constructi etechnologie zonder
compromissen

+  Bijzonder geavanceerde verwarmings- en 
aircotechniek

+ Dubbele vloer/kelder met zeer grote opbergruimte

+  Zichtconcept in bestuurderscabine met beste
testscore

+ Unieke en extravagante Carthago Personality

Het Carthago premium-DNA maakt elke Carthago-camper een bijzondere: 
een synoniem voor exclusiviteit en kwaliteit.

 Fascinati e Carthago:

 Een premiumklasse 
voor zich. Bezoek ons!
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BUSBIKER
HÉT DRAAIBARE E-BIKE FIETSENREK max. 80 KG

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

1  Opklapbaar en draaibaar, zonder steunwiel

2  Europese typegoedkeuring

3  Zeer compact en stabiel

4  Tót vier fi etsen en max. 80 kg (standaard is twee)

Draaipunt rechts € 1.350,– excl.montage

Model XM250 vanaf bj. 06-2006, incl. afneembare trekhaak

Draaipunt links
(Kogeldruk tot 80 kg – Max. aanhangergewicht 2.000 kg) 

€ 1.599,– excl. montage

Prijzen zijn incl. BTW, excl. verzendkosten. (montage en auto-kabelset € 500,-)

Model X244 tot bj. 06-2006

Draaipunt links € 1.350,– excl.montage

Model XM250 vanaf bj. 06-2006, excl. afneembare trekhaak

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

www.Buscamper.com

Bezoek onze webshop

www.Busbiker.com

Bezoek ons!
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Onze handelspartners 
verheugen zich op uw bezoek:

Carthago Reisemobilbau GmbH  •  www.carthago.com

RSF GmbH 
Gronauer Str. 110 
D - 48607 Ochtrup 
Tel. +49 2553 97 73 33 
info@rsf.de 
www.rsf.de

Linders Kampeerauto‘s
Bolle Akker 3 
NL - 5761 RW Bakel 
Tel. +31 492 34 25 08 
info@linderskampeerautos.nl 
www.linderskampeerautos.nl

Sti jkel Campers
Noorderbreedte 10 
NL - 3845 MB Harderwijk 
Tel. +31 341 41 32 15 
info@sti jkelcampers.nl 
www.sti jkelcampers.nl

De Roo Campers en Caravans BV
Unikenkade 1 
NL - 9503 PD Stadskanaal 
Tel. +31 599 64 89 78 
herwin@deroocampers.nl 
www.deroocampers.nl

Duijndam Delft  
Caravans & Campers B.V.
Rott erdamseweg 266a
NL - 2628 AS Delft 
Tel. +31 15 26 27 433 
info@ddcaravans.nl 
www.ddcaravans.nl

Bruggink 
Caravans & Campers
Kamerlingh Onnestraat 19 
NL - 7271 AZ Borculo 
Tel. +31 545 27 17 18 
info@brugginkcaravans.nl 
www.brugginkcaravans.nl
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In Cisano, tussen Bardolino en Lazise, is een 

museum waar je alles te weten komt over de 

productie van olijfolie vroeger en nu. En over 

Bardolino gesproken: dit stadje aan de oostelijke 

oever heeft zijn naam gegeven aan de lichte en 

frisse rode wijn die hier wordt geproduceerd en 

overal aan het meer wordt gedronken. Het spreekt 

haast vanzelf dat je hier een wijnmuseum kunt 

vinden.

Volop Italiaanse sfeer
Naast de al genoemde liggen er rond het 

Gardameer nog tal van bezienswaardige plaatsen 

die vaak ook met een van de veerboten die 

over het meer varen bereikbaar zijn. Naast het 

mooie en gezellige vestingstadje Peschiera del 

Garda, helemaal aan de zuidpunt, en het daar 

vlakbij op een langgerekt schiereiland het meer 

instekende Sirmione, met zijn kasteel en Romeinse 

opgravingen, is er aan de oostoever bijvoorbeeld 

nog Malcesine, waar de met een kabelbaan te 

bereiken Monte Baldo, die formidabele uitzichten 

biedt over het meer, de grote attractie is. Nadat 

deze hypermoderne funivia met zijn langzaam 

ronddraaiende cabine je naar een hoogte van 

1700 m heeft getild, besef je pas echt hoe groot 

Italiës grootste meer is. <

Twee jaar camperen
Antoine en Trudy gebruiken hun camper in-

tensief, niet alleen voor de vakanties maar ook 

voor tal van korte weekenduitstapjes in Neder-

land (geregeld naar Zeeland en bijvoorbeeld 

ook naar de leuke wellness-camperplaats 

Vechtdal in Nieuwleusen) en het nabije buiten-

land (de Ardennen en Luxemburg zijn favoriet). 

Enkele hoogtepunten.

Plezierig en nuttig vonden ze in april 2017 

het camperweekend van de NKC: 74 campers 

en 150 mensen op camping De Flaasbloem 

in Chaam met in twee dagen twaalf leerzame 

presentaties over omgaan met de camper.

Na een weekje in de Harz eind april brengen ze 

in juli 2017 de zomervakantie door in Zwitser-

land, onder andere in Davos en Sankt Moritz. 

Hoogtepunt: twee nachten op de Fafleralp 

(1800 m) in het Lötschental. Met kerst en oud 

en nieuw gaan ze zoals gewoonlijk naar het 

Beierse Oberstdorf, maar dit keer voor het eerst 

met de camper, en ook dat bevalt goed.

Eind april 2018 keren ze terug naar de fami-

lie in Umbrië voor een week meivakantie. 

De camper heeft dan, na anderhalf jaar, ruim 

16.000 km op de teller staan. En na de meiva-

kantie in Italië gaat de zomervakantie, zoals 

al lang gepland, naar Scandinavië. Op het 

moment dat ik dit schrijf zijn ze via het Deense 

Aabenraa en Malmö en Ystad aangeland in het 

Zweedse Karlshamn.

Praktische informatie
Limone: La Limonaia del Castel, half mei-

half sept. dag. 10-22 uur, rest van het jaar 

tot 18 uur. 

Cisano: Museum Olio Extra Vergine di 

Oliva (www.museum.it) ma.-za. 9-12.30, 

14.30-19, zon- en feestdagen 9-12.30 uur. 

Bardolino: Museo del Vino (www.museo 

delvino.it) half mrt.-eind okt. dag. 9-13, 

14.30-19 uur.

Boven: Malcesine;

midden: Limone sul 

Garda; rechts: een 

gondelbaan voert van 

Malcesine naar de 

Monte Baldo; onder: 

vanaf beide oevers 

kun je paragliden
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ZWERVEN DOOR 
MIEN HOGELAAND
BOERDERIJEN, OUDE KERKJES EN VEEL HORIZON IN NOORD-GRONINGEN

Garnwerd, Sauwerd, Usquert, Aduard … Veel plaatsnamen in Noord-

Groningen eindigen op ‘werd’, ‘uert’ of ‘uard’ en herinneren aan de wierden 

die hier ooit werden opgeworpen. Het landschap bestaat uit vriendelijke 

dorpen, kronkelende maren (waterlopen), zeedijken, molens en prachtige 

middeleeuwse kerkjes. Een landschap om van te houden.

Tekst: Bartho Hendriksen

Foto’s: Mary Kuiper, 

Bartho Hendriksen
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De geschiedenis van Noord-Groningen wordt 

bepaald door de strijd van de bewoners tegen de 

zee. De eerste Groningers vestigden zich op de 

hoog opgeslibde kwelders, legden akkers aan en 

gebruikten de natte en lage gronden voor hun vee. 

Ze beschermden zich tegen de oprukkende zee 

door verhogingen (wierden) op te werpen, waarop 

zij hun boerderijen bouwden. 

Garnwerd aan Zee
We starten onze verkenningstocht door Noord-

Groningen in het kleine wierdedorp Garnwerd. 

Het dorpje, achttien kilometer ten noorden van 

Groningen-stad, ligt aan het Reitdiep, van oudsher 

de vaarverbinding tussen Groningen en Zoutkamp. 

Aan het water ligt ‘Garnwerd aan Zee’. Aan zee 

ligt de uitspanning niet, de naam is een eerbetoon 

aan het verleden toen het Reitdiep nog verbonden 

was met de Waddenzee en druk bevaren werd 

door handels- en vissersschepen op weg naar 

Groningen. Garnwerd ligt, zoals de naam al 

verraadt, op een wierde. Het ‘smalste straatje van 

Nederland’, zoals het drie meter brede pittoreske 

straatje in elke reisgids wordt genoemd, leidt naar 

de 13e-eeuwse, protestantse kerk. De molen bij 

het water maakt de dorpsidylle compleet.

Van Garnwerd rijden we over smalle binnenwegen 

naar Aduard. Het passeren van tegenliggers levert 

geen problemen op, je ziet ze van verre aankomen 

en er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden. Van 

de vele tientallen kloosters die ooit in Groningen 

stonden, zijn nauwelijks sporen terug te vinden. 

In een van de oudste huizen van het dorp Aduard 

is het kleine museum St.-Bernardushof gevestigd. 

In het museum krijg je een indruk van de macht 

en de omvang van het klooster. Een enthousiaste 

Boven: Ezinge (foto: 

shutterstock/Marc 

Venema); rechts: 

twee keer Garnwerd
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museumgids neemt je mee naar de 13e-eeuwse 

voormalige ziekenzaal van het klooster – nu een kerk.

Wierdenland
In Ezinge maken we een stop bij Museum 

Wierdenland. Het museum ligt aan de toegangsweg 

naar de wierde. Landschap, Ezinge en wierden 

zijn de drie thema’s aan de hand waarvan de 

bezoekers de geschiedenis van het Nationaal 

Landschap Middag-Humsterland ontdekt. Bijzonder 

zijn de reconstructie van een woonstalhuis en een 

spectaculaire vondst uit de wierde van Bouwerd: 

een dubbel paardengraf met hond.

De Theefabriek in Houwerzijl is vermaard: 

theemuseum, theeschenkerij en een winkel vol 

geurende theesoorten. In de voormalige kerk of – 

bij zonnig weer – het terras kun je genieten van een 

overheerlijke high tea. 

Fryslân heeft zijn stinzen, Groningen zijn borgen. 

Deze ‘steenhuizen’ werden in de 13e en 14e 

eeuw gesticht als versterkt huis, een soort kasteel. 

In de 16e eeuw verloren deze hun functie en 

groeiden veel borgen uit tot buitenplaatsen. 

Verhildersum bij Leens is een prachtig voorbeeld 

van een borg. Vanaf het parkeerterrein wandel 

je langs het arbeidershuisje, de akkers met oude 

gewassen en de hoogstamboomgaard naar de 

borg. De vertrekken in het huidige gebouw zijn 

19e-eeuws ingericht en geven een beeld van de 

leefwijze van de toenmalige bewoners.

In Niehove, volgens velen het mooiste 

wierdedorp van Groningen, leiden alle wegen 

naar het centrum waar op het hoogste punt de 

van oorsprong 13e-eeuwse kerk staat. In de 

kerk is het bezoekerscentrum Wierdedorp 

Niehove gevestigd. Langs de kerkring staat het 

17e-eeuwse café Eisseshof dat het middelpunt 

van het dorpsleven is. 

Boven: de 13e-eeuwse 

kerk in Aduard (vroeger 

de ziekenzaal van het 

klooster); rechts: twee 

keer De Theefabriek in 

Houwerzijl; daaronder:  

arbeidershuisje bij de 

borg Verhildersum
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Tussen zee en meer
Ooit was Zoutkamp de poort naar Groningen. 

Voor schepen was de doorgang via de Lauwerszee 

en het Reitdiep de enige route om naar de stad 

Groningen te varen. Tot 1960 had Zoutkamp een 

grote vissershaven, maar toen de Lauwerszee werd 

afgesloten verloor het dorp deze belangrijke positie. 

Het dorp heeft nog wel de uitstraling van een 

ouderwets vissersdorp, dankzij de monumentale 

sluizen, de drukke oude binnenhaven, de kleurige 

vissershuisjes en het Visserijmuseum.

De N361 loopt langs de rand van het Lauwersmeer 

naar Lauwersoog. Onderweg passeer je de 

vogelkijkhut Jaap Deensgat. De kans bestaat om hier 

lepelaars te spotten die naar kleine visjes lepelen. 

De roerdomp en het porseleinhoen komen hier 

voor en verder vele trekvogels en dwaalgasten. 

Lauwersoog ligt op de grens van het Unesco 

Werelderfgoed Waddenzee en Nationaal Park 

Lauwersmeer. In en rond de haven van Lauwersoog 

heerst volop bedrijvigheid. Vissersschepen, 

voornamelijk garnalenkotters, varen de haven 

binnen om hun vangst aan land te brengen. Verse 

vis kun je eten in een van de vele restaurants langs 

de haven. De eerste nacht van onze ontdekkingsreis 

door Noord-Groningen brengen we door op de 

groene camping Beleef Lauwersoog, camperen 

tussen zee en meer.

Dikke boeren van de klei
De volgende dag zetten we via Warffum koers 

naar de Waddenkust. Warffum ligt in het 

Hoogeland, het gebied dat zich als een waaier 

uitstrekt ten noorden van de stad Groningen. Dit 

was het land van de ‘dikke boeren van de klei’, 

de herenboeren die hun geld verdienden met de 

teelt van aardappelen en graan op de vruchtbare 

kleigronden. Ze waren rijk en vooruitstrevend in 

hun bedrijfsvoering, maar feodaal in de omgang 

met de landarbeiders. De naam Hoogeland 

verwijst naar de relatief hoge ligging van het land, 

ontstaan door de aanslibbing van de zee. Het 

Mien Hogelaand

t Is de lucht achter Oethoezen,

t Is t torentje van Spiek,

t Is de weg van Lains noar Klooster,

En deur Westpolder langs de diek.

t Binnen de meulens en de moaren,

t Binnen de kerken en de börgen,

t Is t laand woar ik as kind,

Nog niks begreep van pien of zörgen.

Dat is mien laand, mien Hogelaand ...

Ede Staal

Scan de QR-code en  

bekijk op YouTube:

https://youtu.be/3IV_NFyzo6A 

landschap bestaat uit vriendelijke wierdedorpen, 

kronkelende maren (waterlopen), dijken, molens 

en prachtige middeleeuwse kerkjes en kerkhoven.

De intieme dorpskern loopt ongemerkt over in het 

Openluchtmuseum Het Hoogeland. Dit bestaat uit 

zestien ingerichte panden waaronder een lagere 

school, de kosterij, het dorpscafé Bie Koboa, een 

daglonerswoning en het schippershoes. Als je door 

de vier straatjes loopt en de exposities en stijlkamers 

in de panden bekijkt, ervaar je het dagelijkse leven in 

Groningen rond 1900. Warffum is het geboortedorp 

van zanger en dichter Ede Staal (1941-1986). Als 

geen ander wist hij het Groningen-gevoel te vangen 

in liedjes over het leven in ‘mien Hogelaand’. 

Menkemaborg: luxe in de 18e eeuw
Niet ver van Warffum ligt Uithuizen. Aan de rand 

van het dorp staat de Menkemaborg, de trots van 

Boven: café in 

Niehove; midden: 

Lauwersoog; onder: 

windmolenlandschap 

bij Noordkaap met 

de Eemshaven op 

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

professioneel
slagvaardig
objectief

Dé specialist in Nederland op het gebied van 
expertises en taxaties voor campers en caravans.
Partner voor verzekeraars, gevolmachtigden, 
schadeherstelbedrijven en particulieren. �
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Boven: Menkemaborg; 

midden: een van de 

beschilderde gewelven 

in de kerk van Godlinze
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Noord-Groningen. Een lange, statige oprijlaan 

met bomen, twee bruggen en een voorplein 

vormen de entree tot deze indrukwekkende borg. 

De Menkemaborg werd gebouwd in de 14e 

eeuw en was van oorsprong een verdedigbaar 

‘steenhuis’ dat in de loop van de eeuwen is 

vergroot. Boven de toegangsdeur is het wapen van 

het echtpaar Unico Allard Alberda van Menkema 

en Everdina Cornera van Berum aangebracht. 

Zij waren verantwoordelijk voor ingrijpende 

verbouwing in 1705 tot een luxueus buitenhuis.  

De Menkemaborg geeft een indruk van het 

weldadige leven op een borg in de 18e eeuw waar 

de Groninger adel woonde, feestte en musiceerde. 

Rond het huis ligt de tuin die gereconstrueerd 

werd volgens het originele tuinplan uit 1705. In 

het ‘schathuis’, de voormalige boerderij van de 

borg, is een café-restaurant gevestigd.

Waddenbeleving

Pieterburen kun je niet missen. Hotel Waddenweelde 

is het kloppend hart van het dorp. De entree van de 

Zeehondencrèche ligt naast het hotel en de receptie 

fungeert als startpunt van Wadlopen Pieterburen. 

Een eenvoudig bord tegen de gevel markeert het 

startpunt van het 490 kilometer lange wandelpad van 

Pieterburen naar de St Pietersberg. 

Maar voor een echte Waddenbeleving moeten we 

naar Noordpolderzijl. Vanuit Usquert is het enkele 

kilometers rijden langs de kaarsrechte Zijlriet door 

de weidse Noordpolder. Dit is Groningen op zijn 

mooist. Staand op de dijk heb je aan de ene kant 

uitzicht over de Waddenzee met zijn zandplaten 

en kwelders en aan de andere kant over de lege 

polders. Buitendijks ligt de kleinste zeehaven van 

Nederland. Eb en vloed hebben hier vrij spel en 

alleen bij hoogtij is het mogelijk dit unieke haventje 

in en uit te varen. Aan de voet van de zeedijk ligt ’t 

Zielhoes. In deze voormalige sluiswachterswoning 

is een nostalgisch bruin café gevestigd.

Toch is Noordpolderzijl niet het noordelijkste 

Camperplaatsen 
Er zijn camperplaatsen in onder meer Lauwersoog (camping Beleef Lau-

wersoog), Noordpolderzijl (’t  Zielhoes), Zoutkamp (Haven Hunzegat),  

Termunterzijl (camping Zeestrand) en Appingedam (camping Ekenstein). 

Meer informatie op: 

www.camperclubnederland.nl/ camperplaatsen-in-nederland/groningen. 
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Motorhome navigatie Voertuigprofi elen Camping P.O.I.Perfekt geïntegreerd Google Android Auto

Z-E3756:  Uw  perfecte reisbegeleider
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De specialist in 
camperverzekeringen!

 T (0523) 28 27 29
 E info@avecoverzekeringen.nl
 I www.avecoverzekeringen.nl/schadeservice
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puntje van Groningen. Vanuit Uithuizermeeden 

eindigt de weg naar de kust onder de dijk van de 

Emmapolder. De Noordkaap wordt gemarkeerd 

door het kunstwerk ‘De Hemelpoort’, een stalen 

poort van circa 2,5 m hoog. Behalve schapen en 

een serie windmolens vind je hier alleen maar 

leegte, lucht en water. Kijk je richting Delfzijl dan 

doemt het industriecomplex van de Eemshaven 

aan de horizon op.

Vanaf de Noordkaap volgen we de kustlijn 

naar Termunterzijl, een vissersplaatsje ten 

zuiden van Delfzijl. We overnachten op de 

plaatselijke camping Zeestrand. ‘Ziel’ was 

vroeger een vissershaven en is tijdens de Franse 

Bezetting een garnizoensplaats geweest. Boven 

de oude sluis staat de Boog van Ziel, een brug 

uit 1725 die versierd is met de wapens van 

de zijlvesten (waterschappen) uit Groningen. 

Op informatiepanelen in en rond de sluis 

wordt de geschiedenis van de sluis en het dorp 

belicht. En wie meer wil weten kan het kleine 

Visserijmuseum of het gemaal Cremer bezoeken. 

Groninger Kerken
De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich in 

voor het behoud van historische kerken en kerkjes. 

In bijna elk dorp staat, dikwijls op de top van de 

wierde, een eeuwenoude kerk. Vrijwel elke kerk 

heeft een bord naast de ingang met een korte 

geschiedenis. Naast de voordeur prijkt een schild 

waarop staat waar de ‘sleutel te bevragen’ is. In 

Godlinze opent de beheerder de Pancratiuskerk 

en leidt ons rond. De geschiedenis van de kerk 

gaat terug tot 1100 toen hier een tufstenen kerkje 

werd gebouwd dat in de loop der eeuwen werd 

herbouwd, verhoogd, uitgebreid en gerestaureerd. 

Bij het verwijderen van de pleisterlagen in de kerk 

van Godlinze kwam zowat de volledige laag met 

16e-eeuwse beschilderingen tevoorschijn, vertelt 

de beheerder enthousiast. 

Hangende keukens
Tot slot rijden we naar Appingedam. De rijke 

geschiedenis van het stadje weerspiegelt zich in in 

de imposante Nicolaikerk, het Raadhuis, in 1630 

gebouwd in renaissancestijl, de monumentale 

panden langs de Solwerderstraat en natuurlijk 

het Damsterdiep. Ooit was Appingedam een 

bloeiend handelscentrum aan de Delf (het huidige 

Damsterdiep), die een open verbinding met de 

zee vormde. De kooplieden dreven handel met 

Noord-Duitsland, het Oostzeegebied, Scandinavië 

en Westfalen. Vanaf de Vrouwenbrug heb je 

mooi zicht op de ‘hangende keukens’. Toen de 

pakhuizen langs het Damsterdiep in gebruik 

werden genomen als woonhuizen, boden deze 

te weinig ruimte voor een keuken waarop werd 

besloten de keukens tegen de huizen te bouwen. 

Op weg naar Groningen-stad maken we nog een 

keer een kleine omweg voor zon karakteristiek 

Gronings kerkje: Wittewierum. Verscholen in 

het groen is het kerkje uit 1863 niet de mooiste 

of oudste kerk, maar het staat wel op een plek 

met een lange geschiedenis die teruggaat tot abt 

Emo. Over deze abt, zijn kroniek en zijn reis 

naar Rome kom je alles te weten in het kerkje. 

Op het verstilde kerkhof staat tussen de graven 

het intrigerende kunstwerk Optima Philosophia 

Sapiente est Meditatio Mortis van Jan Kuipers. 

Na een laatste blik op de kerk rijden we door 

naar Groningen-stad, het kloppend hart van de 

provincie Groningen. <

Praktische informatie: 
Toeristische informatie: www.toerisme-groningen.nl, 

www.waddenland.groningen.nl, www.eemsdelta.groningen.nl 

Groninger Kerken: www.groningerkerken.nl

Het Groninger Landschap: www.groningerlandschap.nl 

Op Hoogte Gedacht 
Op Hoogte Gedacht is een project van Stich-

ting Oude Groninger Kerken rond beeldende 

kunst op kerkhoven. Dit project heeft als doel 

historische Groninger kerkhoven op een bij-

zondere manier onder de aandacht te brengen. 

Op zes locaties hebben zeven kunstenaars 

zeven beelden geplaatst. 

Voor meer informatie over het project kijk op  

www.ophoogtegedacht.nl. 

Boven: de ‘hangende 

keukens’ in Appingedam; 

rechts: kerkhof van 

Wittewierm met een 

kunstwerk; onder: 

Noordkaap, het 

noordelijkste punt van 

Groningens vasteland 

is gemarkeerd met 

‘De Hemelpoort’
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Chili is ook kampioen in natuurschoon: 

schitterende meren, vruchtbare dalen, torenhoge 

bergen bezaaid met vulkanen en stranden waar 

honderden vogels de vloedlijn afspeuren naar 

voedsel. In elke omgeving zien we leven. Een 

woestijnvos die ‘s ochtends rond de auto snuffelt, 

een eenzame pelikaan die op de golven dobbert, 

OP WEG NAAR HET 
EINDE VAN DE WERELD
Chili is het ‘langste’ land ter wereld. Van noord naar zuid meet het een dikke 

4000 km, ongeveer de afstand tussen de Noordkaap en Gibraltar. Het heeft 

een overvloed aan grondstoffen. Zo ligt hier de grootste open kopermijn 

ter wereld. Chili is verder een kampioen in droogte én in natheid. In het 

noorden ligt de woestijn Atacama. Daar zijn plaatsen waar naar verluidt in 

400 jaar geen regen is gevallen. 2500 km naar het zuiden ligt het eiland 

Chiloé. Met 3000 mm per jaar is dat een van de natste plekken op aarde.

Tekst en foto’s: Harry Fitié 

en Marleen Schreuder

gieren die traag in de lucht cirkelen, zeeleeuwen 

die de kust afstruinen, lama’s en pinguïnkolonies 

op een geïsoleerd eiland. Twee streken hebben de 

meeste indruk gemaakt, de Atacama woestijn en 

het kletsnatte eiland Chiloé. Misschien wel omdat 

beide gebieden een interessant verhaal vertellen. 

En natuurlijk Patagonië, met Vuurland als klapstuk.

FRAGMENTEN UIT EEN REISJOURNAAL – DEEL 2: CHILI
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nederzettingen te stichten. Ze trokken door de 

Atacama (waar wij eeuwen later ons zonnepaneel 

verliezen) en leverden regelmatig strijd met de 

indianen. Inés beschikte over de gave om water 

te vinden en zij behandelde en verzorgde de 

gewonden. Eenmaal uit de woestijn stichtten ze 

Santiago. Een half jaar later werd Santiago bij 

een aanval door de indianen geheel verwoest. 

Door het onverschrokken optreden van Inés – zij 

onthoofdde zeven indiaanse gijzelaars en liet de 

hoofden in de strijdende massa gooien – gingen 

de indianen, hoewel aan de winnende hand, er 

geschrokken vandoor.

Het eiland Chiloé
Over goede wegen reizen we naar Chiloé, een 

mooi eiland. Door de overvloedige regenval is 

het er zeer groen. Het doet wel wat aan Ierland 

denken, een licht glooiend, rollend landschap. 

Aan de westkust beukt de Stille Oceaan op de 

lange, lege stranden. Op eilandjes voor de kust 

vind je pinguïns. Als je geluk hebt zie je walvissen 

zwemmen. De kustlijn is grillig. Hij kronkelt 

in de meest wonderlijke vormen onder weidse 

wolkenluchten. Het eiland bezit een beroemd 

nationaal park. Darwin heeft indertijd deze plaats 

aangedaan met de Beagle. 

Chiloé is ooit door Nederlanders veroverd. In de 

Gouden Eeuw hadden de Hollanders een flink stuk 

van Brazilië bezet. Nederland was in die tijd in 

oorlog met Spanje. Gouverneur Johan Maurits, een 

Duitse graaf in dienst van de Republiek, wilde een 

tweede front vormen en de Spanjaarden uit Zuid 

Amerika verdrijven. Dat zou de druk op de oorlog 

REISVERSLAG

Links: Atacama 

woestijn; rechts: 

woestijnvosje; 

onder: twee beelden 

langs de kust in het 

noorden van Chili

Inés, de vrouwelijke conquistador
Vanuit Bolivia rijden we door de Atacama woestijn 

richting kust. De weg is nieuw. Eerst passeren we 

een aantal zoutmeren. Stapels zout liggen langs 

de kant van de weg. Er is nauwelijks verkeer. En 

er is nog minder vegetatie. Men zegt dat het hier 

droger is dan in de Sahara. Niet onaannemelijk, 

gezien het geblakerde landschap. Naarmate we 

verder gaan, neemt de wind in kracht toe. Het 

waait met flarden en vlagen. We komen terecht in 

een zandstorm. Het duurt maar even, en is weer 

snel voorbij. De wind was echter zo hard dat een 

van de zonnepanelen van het dak van onze auto is 

geblazen. Zonder dat we het merkten.

Als je hier rijdt, kun je je goed voorstellen hoe 

de vroegere Spaanse conquistadores door de 

woestijn trokken. Onlangs herlazen we het boek 

van Isabel Allende over Inés Suárez. Zij was de 

enige vrouwelijke conquistador en een van de 

stichters van Santiago, de huidige hoofdstad van 

Chili. In 1540 vertrok een karavaan onder leiding 

van haar minnaar, Valvidia, vanuit Peru naar het 

zuiden om het huidige Chili te veroveren en 

Wereldreis in vier winters
Harry Fitié (69) en Marleen Schreuder (68) zijn 

ervaren wereldreizigers, ook per camper. In 

2014 bouwden zij een korte Mercedes Sprinter 

om tot een camper die precies aan hun eisen 

voor reizen door alle continenten voldoet. 

Tussen 2017 en 2021 maken zij een grote reis 

door de Amerika’s en Azië; in de winters, want 

de zomermaanden willen ze in Nederland 

doorbrengen. In TopCamper 15 is hun verhaal 

over Uruguay, Brazilië, Paraguay en Bolivia 

opgenomen.

TOP016_78_Zuid-Amerika_D2_hs.indd   79 06-09-18   13:10



80    •    TopCamper 16    •    oktober 2018

in Europa verminderen. En het zou nog mooier 

zijn als hij de belangrijkste financiële bron van de 

Spanjaarden voor hun oorlogen kon overnemen, 

namelijk de zilvermijn van Potosí waar we in ons 

vorige verslag over schreven. Het plan was om een 

expeditie naar het zuiden van Chili te sturen. De 

gouverneur wilde proberen om de daar aanwezige 

indianen tot bondgenoot te maken en op te rukken 

naar Bolivia om de zilvermijnen te veroveren. In 

1643 zeilden vijf schepen van Nederlands Brazilië 

naar Vuurland, rondden Kaap Hoorn en kwamen 

na bijna vijf maanden aan op het eiland Chiloë. 

In de voorbereiding van onze reis door Zuid 

Amerika hadden we het oorspronkelijk 

scheepsjournaal van de expeditie in boekvorm 

aangeschaft. Het is weliswaar in oud Nederlands 

geschreven maar is nog goed te lezen. Met dit 

journaal in de hand zijn we naar de plaatsen 

gegaan waar de gebeurtenissen indertijd 

plaatsvonden.

De expeditie
De eerste taak van de expeditie bestond er uit 

om contact te zoeken met de indianen om te 

proberen een bondgenootschap te sluiten. Men 

moest bij het contact benadrukken dat Nederland 

en de indianen een gemeenschappelijke vijand 

hadden, namelijk de Spanjaarden. Dat lukte 

goed, de voorouders van deze indianen hadden 

zware mishandelingen door de Spanjaarden 

meegemaakt, met name wanneer er te weinig 

goud werd geleverd. De expeditie verliep in eerste 

instantie voorspoedig. Zonder al te veel problemen 

werden de Spaanse fortificaties ingenomen. Bij 

de nadering van de Nederlanders sloegen de 

Spanjaarden al op de vlucht. In een paar weken 

tijd was het hele eiland veroverd.

We bezoeken de plaatsen die de Nederlanders 

hadden veroverd. Zoals verwacht is er nauwelijks 

nog iets dat aan deze tijd herinnert: een oude 

Nederlandse kaart aan de wand van de veerboot, 

de naam van bevelhebber Brouwer in een 

historisch overzicht in een museum. En natuurlijk 

de beschrijving van de kust. Met het journaal in 

de hand kun je zien dat deze heel nauwkeurig is 

geweest.

Hoe is de expeditie verder afgelopen? Niet al 

te best. Hendrik Brouwer kwam te overlijden. 

Zijn opvolger vervolgde het plan zo goed en 

zo kwaad als het ging. Een kleine vijfhonderd 

indianen kwamen aan boord van de schepen 

voor de volgende fase. Maar de relatie met de 

Boven, met de klok 

mee: de gletsjer Perito 

Moreno in Zuid-

Argentinië; Torres del 

Paine in Zuid-Chili;

populieren in de 

omgeving van 

Bariloche; 

onder: vulkaan Lanín
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indianen verslechterde, vooral omdat de opvolger 

telkens over de betaling in goud begon, en door 

de geschiedenis van hun voorouders waren de 

indianen daar juist allergisch voor. Gevolg: de 

indianen hielden op met de bevoorrading van de 

expeditie. Noodgedwongen zeilde men terug naar 

Nederlands Brazilië. Van een vervolg is het nooit 

meer gekomen. 

Ruta Austral
We rijden van Chiloé over de Carretera Austral 

naar onze meest zuidelijke bestemming, Vuurland. 

Het is een afstand van ruim 2000 km. Het 

eerste deel van de route is van een ongekende 

schoonheid, de natuur is overweldigend. 

Schitterende landschappen rijgen zich aaneen. 

Het één is nog mooier, fraaier, prachtiger dan 

het andere. Kale rotsen, witte bergen, blauwe 

meren, grillige pieken, gletsjers, groene weiden. 

Het gaat maar door. We kennen geen streek met 

zoveel natuurschoon. Elke dag is een feest. Een 

bombardement van indrukken.

Vuurland
Op Vuurland krijgen we de eerste echte autopech. 

De stuurbekrachtiging valt uit. Nadere inspectie 

Boven, met de klok 

mee: Lago Steffen; 

zeeleeuwen in Noord-

Chili; gauchos; 

kamperen op Vuurland;   

links midden: rivier 

op Vuurland; links 

onder: hier stopt 

de Ruta del Fin del 

Mundo; rechts onder: 

marmeren grotten in 

Chili’s Lago Carrera
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leert dat het oliereservoir kapot is. Er druipt olie 

op de grond en er bungelt een slangetje. Ook de 

V-snaar ziet er nogal rafelig uit. Vermoedelijk is de 

schade veroorzaakt door een opspringende steen. 

Op steenslagwegen zijn die onvermijdelijk maar 

meestal zonder gevolg. Deze keer niet dus. Het 

eerstvolgende wat grotere plaatsje is Rio Grande; 

het ligt 80 km verder. Onderweg gaat het sturen 

ontzettend zwaar. Bij scherpe bochten moet je echt 

aan het stuur trekken om de auto de bocht door te 

krijgen. Op rechte stukken is het vooral de wind 

die ons parten speelt. Met vlagerige zijwinden tot 

wel 100 km per uur vergt het heel wat inspanning 

om de bus netjes op de smalle weg te houden. Als 

we Rio Grande binnenrijden realiseren we ons dat 

het zaterdag is. De kans op reparatie lijkt klein. De 

Mercedesgarage is inderdaad gesloten. We vragen 

bij de naastliggende spuiterij wanneer de garage 

open gaat. Maandag weer. ‘Maar’ zegt de man, 

‘wacht even, misschien weet ik wel iemand die 

kan helpen.’ Hij verdwijnt en komt even later terug 

met een monteur, dik onder de olie en het vet. Hij 

is Mercedesmonteur en werkt nu voor zichzelf. 

We bekijken de schade. De pot en de V-snaar 

moeten vervangen worden. En nu hebben we echt 

geluk. Hij blijkt precies de pot van het juiste type 

en nummer in voorraad te hebben. En hij is bereid 

om ons meteen te helpen. We spreken een bedrag 

in US dollars af en de man gaat aan de slag. Drie 

uur later zitten we weer op de weg na de monteur 

hartelijk bedankt te hebben.

Ruta del Fin del Mundo
En het is een bijzondere weg die we nu volgen in 

het zuiden van Patagonië, namelijk ‘De Weg naar 

het Einde van de Wereld’. Door een schitterend 

landschap kronkelt een onverharde weg naar het 

meest zuidelijke punt van de bewoonde wereld. 

We komen deze dag twee auto’s en een paar 

motorrijders tegen. Het landschap is even grillig als 

het weer. Soms is het kaal met zo af een toe een 

boom die geheel misvormd is door de heersende 

windrichting. Dan weer is het bergachtig met 

bossen waarin bomen van vierhonderd jaar oud 

rechtop de wacht houden. De weg houdt op bij 

een soort zendmast van de Argentijnse marine. 

Niet echt heel poëtisch voor een plek die zich Het 

Einde van de Wereld noemt.

We klimmen naar beneden naar het strand en 

kijken naar verre eilanden, wateren en baaien. 

Sommige hebben bekende namen: Stateneiland 

(Isla de los Estados), Isla Barnevelt, Nassau Baai, 

Le Maire Straat en Kaap Hoorn. Het zijn de 

restanten van Hollands groots maritiem verleden. 

Ergens daar aan de horizon in het oosten moeten 

vierhonderd jaar geleden Nederlandse schepen 

gevaren hebben, die voor het eerst de meest 

zuidelijke punt zijn gepasseerd. Dat is Kaap 

Hoorn, vernoemd naar de woonplaats van Willem 

Schouten, de Nederlandse ontdekkingsreiziger 

die hier in 1616, samen met Jacob Le Maire, op 

zoek was naar een doorgang naar het Verre Oosten 

Je kunt er niet omheen: de plek die men Het 

Einde van de Wereld noemt, nodigt je uit om de 

Nederlandse geschiedenis te overdenken.<

Boven: bergkam op 

Vuurland; daaronder: 

volgels op Chileens 

strand; links: autopech 

wordt verholpen

Wordt vervolgd – zie ook  

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

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

VEELZIJDIG IN BEWEGING.
ERVAAR UW MOBIELE VRIJHEID.

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

www.Buscamper.nl

BUSCAMPERVERHUUR

NAMONTAGE  
SOFTLOCK-SLUITHULP & 
SCHUIFDEUR-SCHUIFHOR

BUSBIKER, DRAAIBARE 
FIETSENDRAGER TOT 80 KG 

NU OOK MET TREKHAAK
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Royaal aanbod  
nieuw & gebruikt

Heerlijk genieten in onze 
showroom
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BUSCAMPER

Inleveren? Zeker niet!
Want de Malibu campers bieden  
u meer van alles: meer comfort,  
meer veiligheid, meer welzijn –  
meer waarde. U kunt zich  
verheugen op meer vakantie!  
Kom naar uw lokale Malibu- 
dealer. Wij verheugen ons op  
uw bezoek!

U WILT MEER.

WIJ BIEDEN MEER.

www.malibu-motorhomes.com

Bezoek ons!
10. - 14. Oktober 2018



oktober 2018     •    TopCamper 16    •    87

Het verwijsbord naar de camperplaats is heel 

klein. Handig weetje: de oprijlaan naar de 

parkeerplaats van het kasteel is tevens de weg 

naar de camperplaats die aan het einde van die 

laan ligt. De weg is smal en op hoogtijdagen is het 

zeker schipperen tussen bezoekers en de andere 

auto’s die naar een parkeerplek zoeken. Het 

kasteel pronkt aan de rechterkant, de rivier met 

Het dal van de Loire heeft een roemrijk verleden. Ooit was het zelfs een toevluchtsoord 
voor Franse kroonpretendenten. Daarvan is een keur aan kastelen overgebleven, het een 
nog mooier dan het andere. Het kasteel van Sully torent al zeven eeuwen boven de rivier 
de Loire en is een van de châteaux die een bezoek meer dan waard zijn. De Vallée de la 
Loire staat, met al die pronkstukken, niet voor niets op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

de uiterwaarden aan de linkerkant. Aan het einde 

van de laan rijd je rechtdoor een kleine rotonde 

over. Pas dán is de camperplaats te zien. De 

camperplekken liggen verdeeld over drie ringen. 

En net zoals in de schouwburg geeft de eerste 

ring het mooiste uitzicht, hier over de rivier. 16 

gelukkige camperaars met campers tot 8 m lengte 

kunnen daar terecht. De bocht vóór het terrein 

staat geen lange campers toe. Op een groenstrook 

is ruimte voor een tafel en stoelen. Op een smalle 

strook daarachter passen 12 campers op een rijtje, 

ook met wat groen. Een groot overloopterein 

daar weer achter biedt plaats aan 25 campers, de 

lengte van de camper is daar geen enkel probleem. 

Daar sta je op zanderige ondergrond langs een 

bosje. Op een enkele schuine strook of allemaal 

op een rijtje. Uitzicht? Op elkaar en op een mooi 

wandelpark.

Hier zijn geen voorzieningen als toiletten, stroom, 

wifi en ander modern gemak, maar het is gratis 

en er is een camperservicepunt (tappen en lozen). 

Elke morgen komt rond half negen een bakker 

uit het dorp met het lekkerst denkbare brood. 

De bakker stopt niet alleen op de ‘eerste rang’, 

maar rijdt ook door naar het ‘schellinkje’. De 

camperplaats is het hele jaar open en u mag er 

blijven zo lang als u wilt. <

Aire de Camping-Car Sully
Chemin de la Salle Verte,  

Espace loisirs Georges Blareau

F-45600 Sully-sur-Loire

www.sully-sur-loire.fr

gps N 47.77111, E 2.38407

LEUK
•  kasteel Sully,  

di-zo 10-18 uur

•  fietsen langs de Loire

•  wandelen in het park naast 

het kasteel

Op slenter-
afstand van 
het château

FRANKRIJK
SULLY-SUR-LOIRE, AIRE DE CAMPING-CAR

Tekst en foto’s: Marga Feenstra

CAMPERPLAATSEN
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17 T/M 22 JANUARI 2019 
WTC EXPO LEEUWARDEN

Van donderdag 17 t/m dinsdag 22 januari 2019 
beleeft u de ultieme kampeersfeer in het WTC Expo 
in Leeuwarden. Caravana pakt uit met caravan- en 
camper primeurs, tenten, kampeeraccessoires, ruim 
200 campings uit heel Europa en de nieuwste kampeer  
trends. Caravana is een heerlijk dagje uit voor het 
hele gezin,  voor iedereen die een originele vakantie-
bestemming zoekt, voor techneuten die nieuwsgierig 
zijn naar de laatste ontwikkelingen en voor dromers 
die nieuwe ideeën willen opdoen. 

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

die nieuwe ideeën willen opdoen. 

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

www.caravana.eu

facebook.com/caravanabeurs
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CAMPERPLAATSEN

De straatnamen die in deze omgeving eindigen op 

‘wijk’ waren nog niet eens zo heel lang geleden 

watertjes waarover grote platbodems, ‘pullen’, 

Eindeloos 
fietsen in 
Drenthe en 
Overijssel

Sint-Eloois-Vijve ligt in West-Vlaanderen. 
Het is een buurtschap van Waregem, tussen 
Gent en Kortrijk aan de rivier de Leie. Vlak 
bij de sluis, de sas zoals onze zuiderburen 
zeggen. In 2014 is hier een camperplaats 
aangelegd voor acht campers. Een mooie 
overnachtingsplek, bijvoorbeeld op de 
route naar of van Frankrijk.

Op twaalf kilometer van Hoogeveen 
ligt het plaatsje Elim, dicht bij de grens 
met Overijssel. Daar ligt de superleuke 
camperplaats De Barswieke. Allereerst 
valt hier het grote camperplaatsbord op 
en daarna een pleintje met een soort 
kassahokjes. Open ze en laat je verrassen. 

oude treinstation aan de Vijfseweg begint een 

wandelroute van 3,5 km langs mooie plekjes in 

Waregem en buurgemeente Zulte. Gratis fiets- en 

wandelroutes zijn verkrijgbaar in de stadswinkel, 

Gemeenteplein 2.

Overnachten op Leiekamper kost € 5 inclusief 

stroom, lozen van afvalwater en legen van het 

cassettetoilet. Water innemen kost een euro. 

De camperplaats is het hele jaar open en je mag 

er 72 uur achtereen verblijven. Drie keer per dag 

komt er iemand checken of niemand valsspeelt. <

voeren. Daarmee werd melk bij de boeren 

opgehaald, ook bij de ouders van Otto Kroesen, 

de eigenaar van camperplaats De Barswieke. Wijk 

heet op zijn Drents wieke, zo ontstond de naam 

De Barswieke. Links van de inrit past een aantal 

campers, rechts is het sanitairplein. De voormalige 

kassahokjes zijn omgetoverd tot toilet, urinoir, 

douche en een kamertje met vaste wastafel. Aan 

weerskanten staan houten huisjes. Het ene met 

informatie over de camperplaats, het andere is een 

mini-winkeltje met wat toeristische informatie. 

Gezellig met twee picknicktafels om een beetje 

te kunnen bijkletsen als u moet wachten voor het 

sanitair. Iets verder is op een heuveltje plek voor 

meer campers. 

De camperplaats ligt aan de ’10 Dorpen fietsroute’, 

66 km rondom Hoogeveen. In Elim (1 km) is een 

supermarkt. Leuke evenementen: eind mei-begin 

juni feestweek in Nieuwlande (5 km), laatste week 

augustus feest in Hollandscheveld (6 km), tweede 

week van september feest en bloemencorso in 

Elim. 

De Barswieke is het hele jaar geopend en er is 

plaats voor 12 campers. Je betaalt € 8 per nacht, 

inclusief wifi, water en lozen. Daar komt bij: 

toeristenbelasting, douche € 0,50 en stroom € 1,50 

per nacht. <

Kampeerautoterrein  
Leiekamper
Leiesas 15

B-8793 Sint-Eloois-Vijve

www.waregem.be

gps N 50.90881, E 3.40429

LEUK
•  de Lourdesgrot

•  fietsen en wandelen

•  terrassen aan het  

Sint-Elooisplein

Camperplaats De Barswieke
Barsweg 9

7913 XC Elim

0528 35 11 57

www.barswieke.nl

gps N 52.67116, E 6.57839

LEUK
•  10 Dorpen fietsroute

•  gezellige jaarmarkten in de 

omgeving

•  feestweek Elim in september

De camperborden wijzen duidelijk de weg door 

de straten van Sint-Eloois-Vijve. De camperplaats 

ligt aan het jaagpad langs de rivier. Grenzend aan 

de camperplaats is een speeltuin. Heb je nog wat 

boodschappen nodig? Op een paar meter naast de 

camperplaats voert een trap naar boven, naar een 

licht hellende straat. Daar is een kleine supermarkt 

die altijd open is. Toch geen zin om te koken? 

Loop dan even door naar het Italiaanse restaurant 

La Rosa D’oro waar je heerlijk kunt eten tegen 

schappelijke prijzen. 

Apart is de Lourdesgrot aan de Grottelaan, 

een zijstraat van het jaagpad, op tien minuten 

lopen. Dat jaagpad maakt deel uit van een 

veelgebruikt fietsknooppuntennetwerk. Bij het 

BELGIË
SINT-ELOOIS-VIJVE, KAMPEERAUTOTERREIN LEIEKAMPER

NEDERLAND 
ELIM, CAMPERPLAATS DE BARSWIEKE

Vissen  
in de Leie
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NIEUW

• Speciale routeberekening en 
Nuttige Plaatsen voor camper & 
caravan

• TomTom Road Trips

• Updates via Wi-Fi®

•

ONBEZORGD
KAMPEREN?

GEEN PROBLEEM
Zorgeloos met de camper op pad, dankzij 

TomTom GO Camper

 

GO  CAMPER

K A B E  M A D E  I N

S W E D E N

Alleen het beste. 
Als je in een camper woont moet het leven praktisch zijn. Daarom doen wij er alles aan – en nog wat meer 
– om onze campers uit te rusten met zoveel mogelijk intelligente oplossingen, functies en gemakken als 
fysiek mogelijk is. Wij hebben campers gecreëerd waar we zelf in zouden willen wonen en leven. Opdat u 
verzekerd bent van het allerbeste.

Welkom thuis. 

WELKOM BIJ DE KABE DEALER IN UW REGIO! 
CAMPER EN CARAVANCENTER COR VAN DEN OEVER, HERPEN WWW.CARAVANCENTER.NL 

EUROTREK CAMPERS, COEVORDEN WWW.EUROTREK.COM

www.kabe.nl

Altijd een stap verder…
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Autohof app

Voor Duitsland bestaan diverse apps 

waarop je tankstations en brandstofprijzen 

kunt vinden, bijvoorbeeld ‘mehr-tanken’ 

en ‘clever-tanken’. Een deel van de 

camperaars is bekend met het fenomeen 

Autohof; dat zijn grote tankstations die 

net iets van de Autobahn liggen, dat gaat 

meestal om enkele honderden meters. Ze 

zijn lekker ruim opgezet en bieden allerlei 

diensten. Beroepschauffeurs vormen een 

deel van de klandizie. Op een Autohof is 

het meestal rustiger, de brandstof is er (beduidend) goedkoper dan 

langs de Autobahn en ook de prijzen voor eten en drinken zijn 

minder hoog. Een Autohof staat aangegeven op de borden langs 

de snelweg, kort voor de betreffende uitrit. Deze app brengt de 

Autohöfe in kaart, per traject, al zijn ze niet allemaal opgenomen.

Göhrum, app 12,1 Mb, gratis voor iPhone en Android
Een overzicht van meer Autohöfe, zo goed als compleet, is te 

vinden op internet: www.autohof.net

Peter Goes
Rivieren
Een reis langs zeeën, meren en rivieren

Van de Nijl tot de Amazone, van de Mekongdelta 

tot de Mississippi en van de Donau tot de Thames 

– illustrator Peter Goes heeft een prachtig (kinder)

boek gemaakt over rivieren, machtige stromen 

waar je eigenlijk meteen met je camper aan wil 

staan. Wist je, of je kind, of je kleinkind, dat een 

nijlpaard eigenlijk over de rivierbodem loopt in 

plaats van te zwemmen? Wat is het grootste meer 

ter wereld? In welke rivier gaan al eeuwen lang 

mensen op zoek naar de 

legendarische Mokole 

Mbembe? Hoe kwam 

de onderzeeër Boaty 

McBoatface aan zijn 

naam? Welke rol speelt de 

Indus in het boeddhisme 

en het hindoeïsme? Het 

boek is nog iets hoger en 

breder dan de TopCamper 

die je nu leest.

Lannoo, 80 blz., € 24,99

Film & serie locaties
Reis je favoriete films en series achterna

In een leuk, vierkant boekje met prachtige foto’s worden ruim honderd plaatsen 

beschreven waar bekende en beroemde films en series zijn opgenomen. Soms gaat 

het alleen over de plek van een zeer memorabele scène. Het merendeel van de 

locaties ligt in Europa en de Verenigde Staten, maar ook Australië en Zuid-Azië zijn 

vertegenwoordigd. Bezoek in Schotland het kasteel waar van achter de kantelen 

koeien en dadaïstische beledigingen naar beneden werden geslingerd in Monty 

Python and the Holy Grail, voel hoog boven de Sont de kille spanning van The 

Bridge, lift mee met Thelma & Louise of pak de boot naar James Bond Island, ofwel 

het Thaise Khao Phing Kan, wereldberoemd door The Man with the Golden Gun. 

Voor filmfanaten en serieverslinders. 

Kosmos Uitgevers, 128 blz., € 12,50

ANWB Onderweg

Ook voor het tanken in Nederland 

bestaan diverse apps. Wij vonden 

altijd die van DirectLease handig en 

snel. Maar het kwam wel eens voor 

dat de prijs toch niet klopte en dat kan 

een teleurstelling opleveren – scheelt 

je zo twee koffie met iets lekkers. 

Veelrijders hebben ons verzekerd 

dat de ANWB Onderweg app 

momenteel het meest nauwkeurig 

is. Die omvat allerlei informatie 

voor automobilisten zoals files, 

werkzaamheden en een routeplanner. 

Genoemde functies zijn gratis te 

gebruiken door iedereen. De functies 

Parkeren, File Alert en Mijn Auto zijn 

exclusief voor leden van de ANWB. 

ANWB, app 40,7 Mb, gratis voor iPhone en Android
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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 +31 73 521 90 49  –  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 Servicea p a

Alle aangesloten 
camperbedrijven

www.cannenburg.nl

De Steiger 13  –  1351 AA  Almere
T +31 36 531 34 70  –  E info@cannenburg.nl
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www.scharphofcampers.nl

www.safaricamper.nl

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

www.volkswagencampers.nl

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

www.vanbaarencaravansencampers.nl

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

www.stijkelcampers.nl

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

www.multicampers.nl

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

www.geldersecampercentrale.nl

Anthonie Fokkerstraat 37  –  3772 MP  Barneveld
T +31 342 41 50 52  –  E info@geldersecaravancentrale.nl

www.dejongcaravans.nl

Industrieterrein De Netelhorst 1  –  8051 KE  Hattem
T +31 38 444 37 77  –  E info@dejongcaravans.nl

www.buscamper.nl

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

www.van-tuyl.nl

Rudolf Dieselstraat 5  –  7442 DR  Nijverdal
T +31 548 62 61 61  –  E info@scharphofcampers.nl  

www.brugginkcampers.nl

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

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 +31 512 52 11 11  –  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.niesmannbischoff.nl

Galliërsweg 39  –  5349 AT  Oss
T +31 412 74 50 34  –  E info@niesmannbischoff.nl 

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 +31 113 56 30 85 –  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 

C A M P E R S  N E D E R L A N D

TOP016_00_Vrienden van TopCamper.indd   94 10-09-18   15:50



www.lmc-caravan.nl

 € 83.295,00ALL-IN VANAF

Maak kennis met de Comfort Exclusive!

Leverbaar in half-integraal en integraal.

Ontdek de comfort exclusive uitrusting, met onder andere:

Bezoek  

ons in Hal 7 

op de  

Kampeer  

en Caravan 

Jaarbeurs.

Een campervakantie is ultieme vrijheid. Ontspanning 

vanaf de eerste kilometer, verrast worden door het 

moois wat spontaan op je pad komt en elke dag 

wakker worden met een ander uitzicht! Met alles aan 

boord wat je nodig hebt voor vier personen. Droom 

je er al jaren van? Dan wordt het tijd om het waar te 

maken. De meest ervaren camper ter wereld staat 

voor je klaar bij Campercentrum Nederland

in                                              Kom langs!

 

Amersfoort

Dit jaar je droom 
waarmaken?

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

Campercentrum
Nederland 
 

Bezoek onze Najaarsshow van 1 t/m 3 november 2018
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  Groningen   Plaats
 1. Ron Hazenberg Campers  ...................... Oude Pekela
 2. De Roo Campers  .......................................... Stadskanaal

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

  Flevoland
 6. Campercentrum Emmeloord ................ Emmeloord
 7.   Cannenburg Caravans en Campers.. Almere

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Slechts € 150,- standaard eigen risico

 Fabrieksgarantie blijft van kracht bij schadeherstel door merkdealer

 Zorgeloze financiële  afwikkeling

 Snelle schadeafhandeling

 Professionele reparatie

 Aantrekkelijke premie

Aveco Camper Schade Service
Verzekerd van goed schadeherstel!

De specialist in 
camperverzekeringen!

 T (0523) 28 27 29
 E info@avecoverzekeringen.nl
 I www.avecoverzekeringen.nl/schadeservice
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nr 16  oktober 2018  € 7,95 

Carthago Liner for Two  Gardameer nog altijd populair  

Lapland in de herfst  Frankia Platin  TopCamperplaatsen  

 nieuws van de Caravan Salon  Groningens Hoogeland  

Globecar Globestar 640 SG  Chili met de eigen kampeer-

bus  Trappistenbrouwerijen in België en Noord-Brabant  

Hymer B Modern Comfort  culinaire tradities in Oostenrijk 

 boeken  kleurrijk Cuba
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