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Jungfraugebied in de winter  campernieuws uit Stuttgart  VanTourer 

Prime 630 L  druiven plukken in Frankrijk  met VW-bus dwars door 

Azië  Flevoland  Giro di Toscana  Sun Living S75 SL Style  reizen 

door Incaland  Rapido 850 F  e-bike laden zonder stroompaal  de 

Schotse keuken  Extremadura
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. #ikwiloveralthuiszijn
De Lyseo Limited: Het beste aanbod voor de beste prijs*

Voor iedereen die zich optimaal #overalthuis wil voelen, is de Lyseo Limited 

de juiste keus. Vier geselecteerde indelingen zijn compleet uitgerust met het 

exclusieve pakket ‘Limited’. De in luxe design afgewerkte buitenkant, afge-

stemd op de zilverkleurige cabine, is een bijzonder mooi detail. Daarnaast 

verrast het interieur u met hoogwaardige extra’s en een moderne uitstraling. 

De Lyseo Limited wordt in een beperkte oplage geleverd dus bezoek snel uw 

Bürstner-dealer.

Kijk op onze website www.buerstner.com/nl/campers/lyseo-td-limited 
voor alle deelnemende dealers.
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VIER JAARGETIJDEN

De caravanstalling van weleer kon de poort in oktober wel op slot doen; 

vóór Pasen hoefde er niemand meer uit. Bijna al die stallingen bieden nu 

ook plaats aan campers. Dan verandert er wat. Camperaars gaan meer in 

voor- en naseizoen op pad. En deze winter zien we meer campers op de 

weg dan in vorige winters. Mijn eigen stalling, in Wateringen, begint dit 

jaar met selfservice, vaste plekken waar je zelf je camper uitrijdt (en je auto 

inrijdt eventueel), wanneer je maar wilt. Optimale vrijheid.

Er zijn meer signalen van camperen in de winter. Abbey Wood, de camping 

in een voorstad van Londen, die een paar jaar geleden in december lang 

niet half vol was, was begin december 2018 al voor zeker driekwart bezet. 

Dat waren overigens hoofdzakelijk Engelsen, er stonden (dus) ook caravans.

Dat in het afgelopen jaar de camperplaatsen drukker zijn geworden, zal 

de TopCamperlezer waarschijnlijk niet zijn ontgaan. Ervaren camperaars 

weten dat er drukke campings zijn en minder drukke. Dat contrast is bij 

camperplaatsen bijna nog groter. Sommige camperplaatsen, met name 

in Duitsland, zijn bijzonder geliefd. Denk aan de Alpen in Zuid-Beieren, 

meren, rivieren en zeker ook aan steden. Mij gebeurde het dat er in oktober 

– er was geen feest, het was geen weekend – de camping in Koblenz, aan 

Moezel en Rijn, tot de laatste plaats bezet was.

Steden als Venetië, Barcelona en Amsterdam worden overlopen. 

Overtourism is een nieuw begrip, net als ‘detourvakantie’ – dat laatste 

betekent de grote stroom ontlopen en second best highlights bezoeken. 

Van zulke fenomenen hoeven wij als camperaars geen last te hebben, 

gelukkig. Met een camper ben je in staat daar te gaan waar de drukte of 

rust je het best bevalt. Toch niet naar je zin? Misschien dertig kilometer 

verderop wel ...

Harry Schuring
hoofdredacteur

h.schuring@top-camper.eu
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Veel camperbezitters zorgen ervoor dat bij het onderhoud van hun camper ook 

de banden worden gecontroleerd. Toch gebeurt het af en toe dat een camper 

een klapband krijgt; de gevolgen daarvan kunnen vervelend zijn. Het loont de 

moeite een paar minuten voor deze bladzijde te nemen. Al is het maar om te 

weten waar op gelet moet worden bij een controle van de banden.

Het belang van 
goede banden

Bij campers die maar een beperkt aantal weken 

per jaar worden gebruikt, is slijtage van het profiel 

misschien niet de grootste risicofactor. Veroudering 

waarschijnlijk wel. Het verouderingsproces van 

banden gaat namelijk ook door als de camper 

stilstaat. Door verdroging van het rubber kunnen 

er zwakke plekken ontstaan. Voor campers wordt 

algemeen aangeraden de banden na zes jaar te 

vervangen. Weet u niet hoe oud uw banden zijn 

dan kan de DOT-code op de band helpen. Dicht op 

de velg staat DOT en daarna drie codes. De laatste 

daarvan bestaat uit vier cijfers, bijvoorbeeld 3518; 

dat wil zeggen dat de band is geproduceerd in week 

35 van het jaar 2018.

SPECIALE CAMPERBANDEN?

Is een camperband hetzelfde als een bestelautoband? 

Niet helemaal. Veelal is de belasting per wiel 

bij een camper hoger dan bij een bestelwagen. 

De  loadindex geeft aan hoe hoog de belasting per 

wiel maximaal mag zijn. Kijk voor de loadindex in 

het instructieboekje en laat bij twijfel de bepakte 

camper wegen, per wiel. Niet zelden is de achteras 

zwaarder belast dan de vooras. Goed aangeschreven 

banden voor campers zijn bijvoorbeeld Continental 

VancoCamper, Michelin Agilis Camping en de H08 of 

H09 van Toyo Tires. Camperbanden hebben ook een 

sterker karkas waardoor de ‘wang’ minder inzakt in 

een bocht en waardoor de band een hogere spanning 

aankan. Ten slotte zijn camperbanden doorgaans 

stiller dan ‘gewone’ bestelwagenbanden.

PROFIEL
Wettelijk moet het profiel op een band van een 

personenauto, meestal de juridische en fiscale status 

van een camper tot 3,5 ton, minimaal 1,6 mm zijn. 

CAMPERBAND NADER BEKEKEN

M+S betekent ‘mud and snow’, modder en sneeuw; samen met 

het sneeuwkristal+bergen-symbool is het een erkende winterband

Dotcode: rechts staat 3518: geproduceerd in week 35 van 2018

De bandmaat: 225 mm breed, 75 betekent dat de hoogte 

75% is van de breedte; 16 inch (diameter) is de velgmaat

 foto: R. van Horne

 foto: R. van Horne
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Bij de Aveco Alarmcentrale komen de meeste pechmeldingen 
in het zomerseizoen binnen. Pechmeldingen worden altijd 
zo snel mogelijk afgehandeld. In een klein deel van de 
gevallen is reparatie ter plaatse niet op korte termijn mogelijk 
en moet de camper uit het buitenland worden opgehaald. 

Soms kan de vakantie worden voortgezet met 

een vervangende camper. Zinger Campers 

in Beilen coördineert die transporten. 

In totaal helpt Aveco jaarlijks zevenhonderd 

gestrande klanten.

DE KLANT WORDT GOED VERZORGD
Moet ergens een vervangende camper 

heen, dan is het voor de klant natuurlijk 

even afwachten wat er beschikbaar is. Waar 

mogelijk wordt rekening gehouden met 

indeling, soort bedden, garage, fietsenrek 

en dergelijke. Dat gaat praktisch altijd goed, 

de klant is blij dat hij of zij weer verder 

kan. Het loopt ook wel eens anders dan 

verwacht. Jan Zinger: ‘Een VW-bus met een 

kapotte startmotor in Zuid-Frankrijk kon 

pas over twee weken worden gerepareerd. 

Wij sturen een monteur met een andere 

startmotor bij zich om die bij de klant 

te monteren. Ter plaatse blijkt dat het 

revisiebedrijf de verkeerde startmotor heeft 

meegegeven. De bus waarmee de jongens 

Algemeen geldt: hoe kleiner het profiel, des 

te langer de remweg, vooral bij regen.

BANDENSPANNING
Het is raadzaam de bandenspanning in 

de gaten te houden, voor elke reis even te 

controleren en eventueel te corrigeren. Te 

zachte banden zorgen voor een langere 

remweg, slijten sneller en leiden tot een 

hoger verbruik door de grotere rolweerstand. 

De gewenste bandenspanning ligt doorgaans 

tussen 4 en 5,5 bar, zie daarvoor het 

instructieboekje van uw camper.

WINTERBANDEN
Winterbanden zijn gemaakt van zachter 

rubber dan gewone banden en hebben 

meer lamellen, dat zorgt voor een betere 

grip bij lage temperaturen. M+S staat 

voor Mud and Snow ofwel modder en 

sneeuw. Banden met de aanduiding M+S 

kunnen winterbanden worden genoemd. 

Houd er rekening mee dat in Duitsland 

winterbanden verplicht zijn, als er winterse 

omstandigheden zijn. In Duitsland worden 

banden die zijn vervaardigd na 31 december 

2017 alleen als winterband erkend als het 

sneeuwvlok+bergen-symbool er op staat.

Het zachte rubber van een winterband slijt  

‘s zomers veel sneller dan dat van een gewone 

band. De zogenaamde ‘allseasonband’ is een 

compromis; voldoet ‘s winters beter dan een 

zomerband, maar minder dan een winterband. 

De ANWB raadt het gebruik ervan af als ook 

hellende wegen worden bereden.

En vergeet het reservewiel niet! 

Aveco Alarmcentrale 
helpt bij pech en schade

AVECO HAALT JAARLIJKS HONDERD CAMPERS UIT BUITENLAND

kwamen blijkt wel de juiste startmotor te 

hebben. Die wordt er dus uitgesleuteld en 

in de bus van de klant gemonteerd. De klant 

kon de volgende ochtend weer op pad, 

nadat het busje van de jongens, zonder 

startmotor dus, was aangetrokken; die reden 

in een keer naar huis, tanken deden ze met 

draaiende motor.’

TELEFONISCHE HULPVERLENING
Zinger: ‘De telefonische pechhulp-verlening 

is misschien wel het meest succesvol. Met 

eenvoudige aanwijzingen hebben we zo’n 

40 procent van de gevallen weer de weg 

op gekregen. Men gaat natuurlijk het liefst 

met de eigen camper verder.’ Om wat 

voor dingen gaat het dan? Zinger: ‘Trapje 

weer naar binnen, schotel goed inklappen, 

hefdak goed sluiten, dat soort dingen. Soms 

gaat het om specifiekere klachten, met een 

aanhanger of met luchtvering bijvoorbeeld. 

Als wij er geen verstand van hebben, gaan 

we te rade bij collega’s die het wel weten.’ 



* Promobil leserskeuze 2019: Carthago c-compactline I, 1e plaats, categorie: Geïntegreerd tot 80.000 €; Carthago chic c-line I, 3e plaats, 
categorie: Geïntegreerd boven 80.000 €; Carthago chic c-line T, 1e plaats, categorie: Semi-geïntegreerd boven 60.000 €

2019
C A M P E R
V A N  H E T  J A A R  

1e PLAATS
Carthago C-Compactline I 
Geïntegreerd tot 80.000  

2019
Carthago Chic C-Line T 

  

C A M P E R
V A N  H E T  J A A R  

1e PLAATS
Semi-geïntegreerd boven 60.000 2019

Carthago Chic-C-Line I 
  

C A M P E R
V A N  H E T  J A A R  

3e PLAATS
Geïntegreerd boven 80.000*

*
*

Bezoek onze dealers! 

Meer op 

Carthago Reisemobilbau GmbH  •  www.carthago.com  

Het 
uit de Liner-premiumklasse.

+
+

compromissen

+
aircotechniek

+
+

testscore

+
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1-3 maart
Fiets en Wandelbeurs, Utrecht
In 2018 werd de Fiets- en Wandelbeurs in de Jaarbeurs 

gecombineerd met E-Bike Xperience en Bike Motion 

Benelux. De drie samen trokken meer dan 40.000 bezoe-

kers.

Dit jaar is de opzet hetzelfde: 1 kaartje voor 3 events in 8 

hallen. Heel veel informatie, een fietsparcours en tientallen 

lezingen. Bezoekers krijgen het Jaarboek 2019 van route.nl, 

249 wandel- en fietsroutes, gratis

10-17 uur, entree € 16, t/m 15 jaar onder begeleiding gratis; parkeren 

€ 4 per uur, max € 16,50 per dag

Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, Utrecht 27-29 september
Camperbeurs Hardenberg
Deze beurs heeft al jaren een gevarieerd aanbod van nieuwe 

en gebruikte campers in drie hallen van de Evenementenhal. 

Naast dealers en handelaren zijn er specialisten op het 

gebied van accessoires, bouw, reparatie/onderhoud en 

verhuur van campers. Op het buitenterrein mogelijk weer 

kosteloze deelname aan een korte rijvaardigheidstraining.

Met de camper bij de beurs overnachten is mogelijk; geen 

voorzieningen, geen kosten.

10-17 uur, entree € 9 (online € 8), 5-11 jaar € 5 (online € 4,50), 

parkeren gratis

Evenementenhal Hardenberg, Energieweg 2, Hardenberg

9-13 oktober
Kampeer & Caravan Jaarbeurs, Utrecht
De 55e editie van de ‘KCJ’ zal voortborduren op het recent 

vernieuwde beursconcept. Tienduizenden bezoekers doen 

hier ideeën op over vakanties en over hun kampeermiddel 

en -uitrusting. Het precieze programma is op dit moment 

nog niet bekend. In het volgende nummer van TopCamper 

komt meer informatie over deze beurs.

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

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

Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, Utrecht

14-22 september
Salone del Camper, Parma
Op het beursterrein aan de noordkant van Parma vindt 

jaarlijks een indrukwekkende camperbeurs plaats. Er zijn 

ook caravans maar meer dan driekwart van de beurs betreft 

motorhomes. Veel modellen van praktisch alle Europese 

merken. Vorig jaar waren er 130.000 bezoekers en 730 

tentoongestelde recreatievoertuigen.

9.30-18 uur, entreeprijs nog niet bekend

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

22-24 maart
CamperExpo, Houten
Deze camperbeurs trok vorig jaar ruim vijftienduizend 

bezoekers. Dit jaar zijn er circa honderd exposanten in drie 

hallen en ook buiten. Talloze nieuwe campers en jonge 

occasions, accessoires, snufjes, camperplaatsen, lezingen en 

een fietsplein met testparcours. Camperproefritten mogelijk. 

10-17 uur, entree € 15, tot 13 jaar (onder begeleiding) gratis, parkeren 

gratis

Expo Houten, Meidoornkade 24, Houten

6 april
Hymer Camper Fandag, Vijfhuizen
De tweede Hymer Fandag wordt weer gehouden op een 

ruime camperplaats in de Haarlemmermeerpolder. Circa 

honderd Hymerfans kunnen er met hun camper overnachten 

(€ 12,50), voor 65 is er stroom. 

Hymerdealer De Jong uit De Zilk zal zowel nieuwe als 

gebruikte Hymers showen. Onderdelen en kampeerarti-

kelen.

9-17 uur, entree gratis, parkeren gratis

Camperpark N205, Floriadepark 101, Vijfhuizen

31 augustus-8 september
Caravan Salon, Düsseldorf
‘s Werelds grootste beurs voor campers en 

caravans wordt elk jaar gehouden in de Messe van 

Düsseldorf. In 2018 waren er 248.000 bezoekers, 

waaronder enkele tienduizenden uit het 

buitenland, met name uit Nederland. Maar liefst 

dertien beurshallen worden gebruikt. Ruim 600 

exposanten uit Duitsland en circa 130 uit 25 andere 

landen showen 2100 kampeervoertuigen; de 

meeste daarvan zijn campers. Een ideale beurs 

voor oriëntatie op een nieuwe camper.

Parking P1, het Caravan Center, is tijdens de beurs 

een grote, gemoedelijke camperplaats met liefst 

3500 plaatsen; zo veel campers bij elkaar zie je 

nergens, een evenement op zich.

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

€ 6/7; e-tickets (beschikbaar vanaf juli) zijn twee dagen 

geldig in plaats van één

Messe Düsseldorf (goed bewegwijzerd)
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BEURS STUTTGART LIJKT OPMAAT 
VOOR EEN NIEUW SUCCESJAAR

Traditiegetrouw wordt het eerste campernieuws van het jaar bekendgemaakt 

op de kampeer- en vakantiebeurs CMT (Caravan – Motor – Touristik) in 

Stuttgart. De branche is blij en tevreden. In Nederland groeide het aantal 

campers in 2017 met ruim 24 procent; in 2018 kwam het aantal verkochte 

campers op 1998 stuks uit, met ruim 14 procent is dat weer een forse 

stijging. Hymer, Adria en Carthago zijn de nummers 1, 2 en 3 van de lijst 

met meest verkochte merken. In 2018 zijn er 6628 caravans verkocht, een 

procentje minder dan het jaar ervoor.

BEURSNIEUWS

Tekst en foto’s: 

Harry Schuring

Veel belangstelling van media
Op de persdag beet het Oost-Beierse Knaus 

het spits af; de eerste persconferentie van een 

grote bouwer trok wel tweehonderd man! Dat 

is niet eerder vertoond. De bijeenkomst werd 

ook nog eens live gestreamd via YouTube. Een 

handvol directeuren vertelde over de gegroeide 

marktpositie van Knaus-Tabbert. En productnieuws 

was er natuurlijk ook. De Boxlife buscampers 

zijn vernieuwd: vijf verschillende indelingen, 

onder meer met een in hoogte verstelbaar bed 

(fietsen passen er dan onder); twee hefbedden 

boven elkaar is ook mogelijk. De verwarming 

Op de grote beurs in het moderne complex 

bij Stuttgarts vliegveld konden we enkele 

trends waarnemen. De langsbankjes nemen 

toe, ‘face to face’ – zowel rechts als links een 

bankje – wordt populairder. Steeds meer van die 

langsbankjes kunnen worden omgebouwd tot 

een stoel (of stoelen) met riem, in de rijrichting. 

Meer fabrikanten maken gebruik van de nieuwe 

Mercedes Sprinter en ook van de Citroën Jumper, 

het iets goedkopere broertje van de Fiat Ducato. 

Verder zagen we een aantal nieuwe ‘slim line’ 

halfintegralen, ook nog eens voor aantrekkelijke 

prijzen.

ALWEER DUBBELE GROEICIJFERS
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brandt nu op diesel, daarmee is geen ruimte meer 

nodig voor gasflessen. De in Düsseldorf (augustus 

2018) geïntroduceerde Van TI Plus is een smalle 

halfintegraal die wordt gebouwd op de MAN TGE, 

een variant van de VW Crafter; verkrijgbaar met 

voor- of achterwielaandrijving en als 4x4. Nieuw 

is de 700 LF, bijna 7,5 m lang, met een Frans bed 

en twee extra stoelen met riem in de rijrichting als 

optie.

Basisvoertuigen
Begin 2018 werd de nieuwe Mercedes Sprinter 

gelanceerd, de nieuwe Volkswagen Crafter was 

er al in 2017. Aanvankelijk trok de Crafter veel 

aandacht, onder meer met VW’s eigen camper, 

de Grand California. Op de CMT in Stuttgart 

hebben we geen nieuwe ontwikkelingen gezien 

rond de VW; de rijkelijk van assistentiesystemen 

voorziene MB Sprinter echter krijgt van veel 

camperfabrikanten een warme belangstelling. 

Zo veel dat de directeur van Trigano Deutschland 

de persconferentie begon met: ‘We hebben nog 

géén camper op Mercedes.’ Hymer verraste 

vorige zomer al met de geheel nieuw ontworpen 

B-Modern Comfort 580; daarvoor kan Hymer (een 

jaar lang) als enige beschikken over de Sprinter 

met voorwielaandrijving (50 kg gewichtsbesparing 

en 8 cm lagere vloer). Nu al komt Hymer met 

twee nieuwe indelingen van de B-MC, de 550 en 

de 600, beide als integraal en als halfintegraal. 

In Stuttgart werden meer campers aangekondigd 

Links: zeer veel 

bergruimte onder 

in de nieuwe B-MC 

modellen van Hymer;

onder: die B-Modern 

Comfortserie 

wordt gebouwd 

op basis van de 

voorwielaangedreven 

Mercedes Sprinter

Boven: Skydancer Apéro, een Duitse cabriocamper 

gebouwd op een Ducato; midden: de nieuwe Van 

van Sunlight, net zo smal als zijn Carado-broertje 

(hieronder); de Van is maar weinig breder dan de 

bestelwagen; bovenin (kastjes) scheelt het wel omdat 

een bus naar binnen loopt en deze zijwand recht is

’s Werelds bestverkochte camper? 

Volkswagen California – in 2018 verlieten 

18.350 California’s de fabriek in Hannover, 

ruim 20 procent meer dan in 2017
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De specialist in camperverzekeringen!
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Sunlight/Carado (Van-series) en Hobby (Optima 

Ontour Edition) nu deze strategie gaan volgen.

Stroomnieuws
Kwam er in de afgelopen twee jaar af en toe 

een concept of een studie van de elektrisch 

aangedreven ‘camper van de toekomst’ voorbij, 

op de CMT stond zomaar de elektrische Iridium. 

De mannen achter deze stoere zet maakten op 

een zeer goed bezochte persconferentie duidelijk 

dat de Iridium gewoon besteld kan worden. Dit 

jaar kunnen ze er zo’n dertig produceren, was 

de mededeling; levering vanaf juli of augustus. 

In het opzienbarende project werken een 

camperhandelaar (WOF) en een specialist in 

elektrische aandrijving (EFA-S) samen. De basis 

van de Iridium (een metaal) is de bestaande Bela 

halfintegraal P69, gebouwd door het Italiaanse 

PLA, enigszins karakteristiek door z’n bolle dak. 

Die camper kost in Duitsland – zonder BPM dus – 

45 à 60.000 euro. De prijs voor de Iridium is  

op basis van de Sprinter (maar dan met de 

gangbare achterwielaandrijving), bijvoorbeeld 

de halfintegralen Laika Kosmo 2009 en Dethleffs 

Globeline. La Strada brengt zijn degelijke Sprinter-

buscamper Regent S nu in een 4x4 versie en 

luxemerk Frankia gebruikt de Mercedes voor zijn 

allereerste buscamper (7 m lang!), die zal worden 

getoond in Düsseldorf (eind augustus).

De Fiat Ducato, nog altijd de basis van zo’n 

zeventig procent van alle campers, krijgt behalve 

van de MB Sprinter nu ook meer concurrentie van 

de Citroën Jumper. Die is qua carrosserie gelijk 

aan de Ducato, wordt ook in dezelfde fabriek 

gebouwd, net als de Peugeot Boxer. De Franse 

merken hebben ‘eigen’ motoren, niet die van Fiat 

dus. Merken als Adria en Pössl/Globecar bieden al 

enkele jaren de Jumper aan. Het prijsverschil van 

pakweg 1800 euro maakt net een aantrekkelijker 

financieel plaatje voor de ‘instapmodellen’. In 

Stuttgart zagen we dat ook merken als Bürstner 

(Lyseo Time T, Bürstners goedkoopste halfintegraal), 

Links: ook Laika bouwt 

nu op een Mercedes, 

de Kosmo 2009; 

rechts: dikke rijen 

voor de opening van 

de eerste beursdag

Dethleffs gebruikt na tien 

jaar weer een Sprinter 

onder de Globeline

Links: speciale aanbieding: Hobby Optima Ontour Edition; midden:  

de Lyseo TD Limited van Bürstner heeft opvallende bekleding; rechts: kijken,  

proberen, vergelijken – daarvoor kom je naar de beurs

Boven: onder de motorkap van de elektrische 

Iridium; rechts: hij heeft een bol dak maar de 

e-Iridium ziet er uit als een gewone camper



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.

CaraBus en CaraTour
vanaf48.368.-*

De nieuwe Boxstar kan als echte Caravaning Utility Vehicle iedere situatie aan. Dankzij de 

beste rijdynamiek is ieder uitstapje pure vreugde en de innovatieve isolatie zorgt voor het beste 

gevoelsklimaat. Meer informatie onder: www.knaus.com/boxstar 

DE NIEUWE KNAUS BOXSTAR – COMPLEET UITGEVOERD

Zij geniet van het mooie uitzicht. 
Hij van de vrije tijd. Beiden houden 
van hun KNAUS BOXSTAR.
            Mara & Theo 

NIEUW
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Boven: Eura Mobil 

Integra Line 720 QF 

… met twee royale 

langsbanken in een 

licht interieur

Het Italiaanse Roller 

Team presenteert een 

nieuwe alkoofcamper, 

de Kronos 290M (zie 

ook openingsfoto), met 

enorm veel ruimte, een 

complete uitrusting en 

een aantrekkelijke prijs

Links: Weinsberg 

herdacht op deze CMT 

zijn eerste buscamper, 

gemaakt van de Fiat 

238 in 1969; lekker 

sprekende kleuren wel;  

rechts: de Weinsberg 

238 naast een actuele 

Weinsberg buscamper

€ 169.000; in Nederland betaal je, in elk geval tot 

en met 2020, geen BPM. De elektrische camper 

heeft een accupakket van 106 kWh, vergelijkbaar 

met bijvoorbeeld de Jaguar I-Pace. De energie 

die vrijkomt bij het remmen, wordt aan de accu 

toegevoegd. Het vermogen zal 122 pk continu 

zijn met een piekvermogen van 190 pk. Het 

koppel van maximaal maar liefst 720 Nm krijgt de 

viertonner gemakkelijk in beweging. De beloofde 

actieradius is 300 km. Bij een gangbaar 

snellaadstation (50 kW) zal 2 à 2,5 uur nodig 

zijn voor een vol accupakket. Een C-rijbewijs is 

nodig, want het gewicht zal minstens 4 ton zijn. 

Een tweede model van de e-camper Iridium, 

met een carrosserie van het Zwitserse Maurer en 

ingericht naar wens van de klant, komt in 2020 

beschikbaar.

Ander aandrijfnieuws: Al-Ko en Huber maken 

een licht chassis voor diesel plug-in hybrid en 

de eerder in dit blad besproken I.D. Buzz, de 

e-Transporter van VW, wordt verwacht in 2022.

Lekker smal
Drie merken trokken op de CMT de aandacht 

met smalle halfintegralen. Die campers zijn 

maar rond de tien centimeter breder dan een 

buscamper. Hobby onthulde de Optima Ontour 

Edition (zie rechter kolom). Sunlight en Carado, 

budgetmerken van de Erwin Hymer Group, gaan 

in 2019 beide twee V-types (van Van) leveren. 

Die van 5,99 m heeft achterin een dwarsbed, die 

van 6,65 m beschikt over eenpersoonsbedden 

in de lengte. De ‘Vans’ worden gebouwd op de 

Citroën Jumper, hebben een vlakke vloer en een 

scharnierende wand in de badkamer. Alleen de 

striping en de interieurkleuren verschillen bij 

deze zustermerken. Prijzen vanaf € 35.999, in 

Duitsland, zonder BPM dus.

Veertig jaar Carthago/Malibu
Malibu, veertig jaar geleden de naam van het 

eerste VW-busje van Carthago-chef Karl-Heinz 

Schuler, is uitgegroeid tot een submerk van 

Carthago. Het jubileum wordt gevierd met de 

Malibu Van ‘edition40’, een goed aangekleed 

actiemodel tegen een aantrekkelijke prijs. Aan 

de andere kant van de prijslijst, en bij hoofdmerk 

Carthago, wordt in 2019 een actiemodel van de 

‘chic e-line’ uitgebracht, de I50 LE ‘edition40’, 

boven de anderhalve ton maar wel met 

20.000 euro voordeel. De 7,89 m lange 

integraal met tandemas beschikt over twee 

eenpersoonsbedden en een groot sanitair, 

Raumbad in het Duits. 

Hobby en Laika
Het Italiaanse Laika kondigde aan voor het 

eerst buscampers te gaan bouwen. de Kosmo 

5.4 en Kosmo 6.0. Die typeaanduidingen 

verwijzen naar de lengte van de Fiat Ducato die 

wordt gebruikt. Beide hebben een dwarsbed 

achterin en standaard dieselverwarming. 

De bussen zullen behoorlijk worden uitgerust en 

verkrijgbaar zijn in wit en zilver. 

Hobby speelt in Nederland een grote rol als 

het om caravans gaat; het aantal verkochte 

campers is hier echter bescheiden. Het nieuw 

geïntroduceerde actiemodel Optima Ontour 

Edition kon daar wel eens verandering in brengen. 

Het is een smalle halfintegraal (2,16 m), 6,78 m 

lang en gebouwd op een Citroën Jumper met 2.0 

130 pk motor. De uitrusting van het actiemodel 

mag er zijn: onder meer GFK dak en bodem, 

luifel, 16” aluvelgen, gasflessenlade, Remi 

plisségordijnen in de cabine, achteruitrijcamera, 

navigatie, DAB+-radio, afvalwatertank geïsoleerd 

en verwarmd, tv plus satellietschotel, airco 

en dakluik in de cabine. Er is keus tussen een 

dwarsbed en twee eenpersoonsbedden. Prijs in 

Nederland € 68.400.

Slapen onder de sterren
Piotr Kubinski uit Keulen ontwikkelde de eerste 

productierijpe cabriocamper, de Skydancer 

Apéro. Het is een integraalcamper met een Fiat 

Ducato als basis. In de verhoogde cabine staan 

vier stoelen, waarvan de voorste twee draaibaar 

zijn. Door het grote glasoppervlak kunnen ook 

de passagiers op de tweede rij volop van de 

omgeving genieten. Lengte 7 m, breedte 2,2 m, 

hoogte 3,05 m, ledig gewicht 2830 kg. Achterin 

is een bed van 2 bij 1,4 m. In de cabine kan 

in enkele minuten een bed van 2 bij 1,25 m 

worden uitgeklapt, slapen onder de blote hemel 

is daar mogelijk! Het dak schuift elektrisch naar 

achter. De prijs in Duitsland, zonder BPM dus, is 

€ 128.520, daarbij zijn een 150 pk motor, airco 

en een Heavy-chassis al inbegrepen.<
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FRANSE WIJNGEBIEDEN 
IN SEPTEMBER
Denk je aan wijn, dan denk je aan Frankrijk – althans, wij wel. We genieten 

op z’n tijd graag van een glas wijn, maar eigenlijk hebben we niet zo heel 

veel kennis van de wijnproductie. Dus starten we onze camper en gaan we 

op weg naar een van de toonaangevende wijnlanden. 

Tijdens deze ‘wijnreis’ krijgt de druif veel 

aandacht maar we gaan de andere geneugten, 

zoals het bezoeken van mooie plekjes en 

bezienswaardigheden, natuurlijk niet uit de weg.

Ziekenzorg in Bourgondië
Dat Frankrijk voor ons nog altijd veel juweeltjes 

verbergt, dat weten we, maar toch staan we 

sprakeloos binnen in het Hôtel-Dieu van Tournus, 

een aantrekkelijk stadje tussen de tolweg en 

de Saône. We raken hier min of meer toevallig 

verzeild na een fietstocht van zo’n twaalf kilometer 

vanaf camping Château de l’Epervière in Gigny-

sur-Saône. Anders dan wij dachten staan we 

zowaar in een 17e-eeuws ziekenhuis (hôtel-Dieu: 

gasthuis van God). Drie compleet ingerichte 

ziekenzalen met keurig opgemaakte bedsteden 

lijken klaar voor gebruik. Allemaal pontificaal 

gericht op het altaar van de centraal gelegen kapel, 

want op de zegeningen uit die hoek was blijkbaar 

CARLA EN KEES PLUKKEN DRUIVEN IN BOURGONDIË EN DE PROVENCE

Tekst en foto’s:  

CamperCaKe
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alle hoop gevestigd. Met veel liefde verpleegden 

nonnen destijds de allerarmste zieken, vanaf 

de late middeleeuwen tot 1982. Ook herbergt 

dit monumentale gebouw een van de oudste 

bewaard gebleven (1685) apotheken van Frankrijk. 

Driehonderd aardewerken medicijnpotten staan 

keurig in het gelid in een fraaie inrichting. 

Toparchitectuur: de Saint-Philibert
Na het verrassende oude ziekenhuis glinstert 

er warempel nog een parel uit de romaanse 

architectuur midden in de stad, de abdijkerk 

Saint-Philibert. Deze abdij omvat meerdere 

gebouwen waarvan de romaanse kerk, daterend 

van de 11e eeuw, deel uitmaakt. Het is een van die 

bezienswaardige kloosters van het middeleeuwse 

Bourgondië en het complex verkeert in 

uitstekende staat. In 875 vonden monniken uit 

de Loiremonding hier onderdak nadat ze jaren 

eerder waren verdreven tijdens een inval van de 

Noormannen. Zij brachten relikwieën van de 

heilige Philibert mee. Ze moesten zelf het klooster 

bouwen, eerst rond het jaar 1000 begon dat een 

beetje vorm te krijgen. De abdijkerk kreeg in de 

twee eeuwen daarop zijn huidige afmetingen. 

Grote indruk maakt de crypte, onder het koor; 

die werd in 875 gebouwd boven het graf van de 

2e-eeuwse evangelist-martelaar Saint-Valérien. 

Nog nagenietend dwalen we later door de smalle 

straatjes, ons verbazend over waarin een kleine 

stad groot kan zijn. 

Tip: loop voor het bezoek aan de abdijkerk even 

het Office de Tourisme binnen, naast de kerk. Daar 

huur je voor vijf euro een meertalige audiogids 

met een rondleiding door de kerk.

Allez, on y va!
Op zoek naar de geheimen achter de beroemde 

vins de Bourgogne, belanden we in de wijngaard 

van Marie-Odile Frérot in Etrigny. Zij bezit, samen 

met haar man Daniel Dyon, zo’n tien hectare 

aan wijngaarden. Onder haar bezielende leiding 

trekken we met een groepje druivenplukkers de 

wijngaard in. Voor we het goed en wel beseffen 

gaan we met een oogstschaar en een emmer aan 

de slag. De witte aligoté-druif komt vandaag aan 

bod. Om je vingers tegen de scherpe schaar te 

beschermen, houd je een hand onder de tros, met 

de andere hand knip je het takje door. Zo knippen 

we even later onder de brandende zon tros na tros 

de druiven uit de ranken. Wel opletten, want zodra 

de man met de hotte langs komt moet de emmer 

daarin omgekiept. Hem treft het minst geliefde 

baantje tijdens de druivenpluk, want de krat op 

zijn rug is zwaar en de afstand naar de trekker 

wordt steeds langer. Wel is het gezelligheid troef 

tijdens de pluk, kwinkslagen gaan over en weer. 

Af en toe even je rug rechten is een must en dan 

geniet je tevens van de geweldige vergezichten. 

Trouwens, die druiven smaken voortreffelijk – 

snoepen tussendoor mag. Wanneer de klus voor 

deze middag is geklaard, voelen we ons zowaar 

een beetje één met de plukkers. 

Alle ins en outs over de wijnproductie leren we 

van Marie-Odile. Zo gebeurt de pluk van de 

REPORTAGE

Boven: kasteelcamping 

l’Epervière in Gigny-sur-

Saône; midden: Hôtel-

Dieu in Tournus; links: 

de crypte van de Saint-

Philibert in Tournus
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oudere wijnranken (circa 70 jaar) met de hand 

omdat de paadjes ertussen te smal zijn voor de 

plukmachine. Twee soorten witte druiven groeien 

hier, de aligoté (10 procent) en de chardonnay 

(90 procent). Ook de mousserende Crémant de 

Bourgogne, in Frankrijk geliefd als aperitief, komt 

van deze witte druiven. De pluk van de gamay noir 

voor de Mâcon rouge laat nog een paar weken op 

zich wachten.

Scheepvaart en pralines
Oh la la, alsof er een engeltje over je tong 

piest. We staan in het walhalla voor de 

chocoladeliefhebber, La Cité du Chocolat in Tain-

l‘Hermitage. Of liever gezegd in de bijbehorende 

winkel en daar is het proeven geblazen! 

We voelen ons als een kind in de snoepwinkel, 

omgeven door honderden soorten bonbons. 

Mmmmm, even de weegschaal vergeten! Deze 

verleiding ligt op slechts een paar honderd meter 

van Camping Municipal Les Lucs aan de Route 

National. Een heerlijk plekje in de Drôme, pal 

aan de Rhône en met twee knusse stadjes binnen 

handbereik. Een fantastische hangbrug, een replica 

van de originele uit 1825, vormt de verbinding 

met Tournon-Sur-Rhône, aan de overkant. Platanen 

rond de pleinen, jeu de boules-spelende mannen, 

kortom, de typische Franse sfeer heerst hier alom. 

Een magnifiek uitzicht op de hangbrug, de stad 

en de wijnvelden krijg je vanuit de tuinen van het 

kasteel in Tournon. Zijn grondvesten dateren van 

de 10e eeuw en sinds 1927 is het een beschermd 

historisch monument. De fraaie bouwstijl uit de 

renaissance en de aanwezige kunstcollectie maken 

het tot een waardevolle attractie. 

Een vermoeid lichaam, maar een leeg hoofd
‘Goedemiddag’, vrolijk klinkt deze begroeting 

vanuit de wijngaard in de Provence, bij Carpentras, 

terwijl wij toch echt de wekker hadden gezet. Tja, 

deze enthousiaste groep studenten stond al vanaf 

vier uur ’s morgens gebukt met de oogstschaar in 

de aanslag. De hitte vraagt namelijk een aangepast 

plukrooster – iedereen stemde daar graag mee in. 

Boven, met de klok 

mee: camping Les Lucs 

in Tain l‘Hermitage; 

drie beelden van 

Domaine de Marotte
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Op Domaine de Marotte (www.marottevins.com/

nl), het bedrijf van Daan en Elvire van Dijkman, 

heerst een aangename sfeer van saamhorigheid. 

Sinds 1997 produceren zij rode, witte en roséwijnen 

waarvoor de druiven handmatig geplukt worden. 

Elks jaar loopt het storm met aanmeldingen van 

onder andere studenten om bij de pluk te assisteren. 

Zij slapen in tentjes of de stacaravan en vormen 

één grote familie. Daan en Elvire vervullen een rol 

zoals ik mij herinner uit de jeugdherbergperiode: 

het corveerooster aan de muur en na de maaltijd 

een gezellig ‘kringgesprek’ met plukadviezen en 

aandacht voor voldoende (nacht)rust. Een vrolijke 

Limburger verzorgt vol toewijding de catering.

Gewapend met een emmer en een schaar helpen 

wij actief mee bij het binnenhalen van de grenache 

blanc. Verspreid tussen de wijnranken staan 

kratjes klaar om je emmer in te legen. In een rap 

tempo en gezellig kletsend werken we gestaag 

door; de koffieauto om tien uur is zeer welkom. 

Belangrijk is dat de geplukte druiven niet te warm 

worden; daarom verzamelt een trekker snel de 

volle kratjes. De fruitsmaak blijft namelijk het 

best behouden als de druiven direct na de pluk, 

via de ontsteelmachine, in de pers verdwijnen. 

Daarin past de inhoud van zo’n honderd kratjes. 

Regelmatig worden wat staafjes bevroren koolzuur 

(-80ºC) toegevoegd om de temperatuur laag te 

houden, volgens Daan het ‘citroentje’ van de 

appeltaart om bruining te voorkomen. In de pers 

blaast een ‘ballon’ op waardoor het sap onderin 

komt, het schillendrab drijft bovenin. Om een 

betere smaak te verkrijgen is regelmatig mengen 

het devies. Het vergisten in een door water 

gekoelde tank duurt twee à drie weken. Daarna 

breekt de periode van rijping aan.

Wij verblijven deze dagen op camping Le Ventoux, 

een kleinschalige camping gelegen tussen de 

wijnvelden. Hier zwaaien Marcel en Pascha 

van der Cammen met veel plezier de scepter. 

De wijngaard Domaine de Marotte ligt op zo’n 

vijf kilometer fietsafstand. Campinggasten zijn van 

harte welkom om een dagje (of meer) plukervaring 

op te doen. Het kan zelfs voorkomen dat bij een 

Boven, met de 

klok mee: druiven 

komen vanuit de 

ontsteelmachine in 

de pers; camping 

Huttopia in Fontvieille; 

wijngaard bij Mazan; 

plukken in Bourgondië



De moderne manier 
om je goed te voelen.

Onze nieuwe meubelwereld „Modern Line“ breidt uw mogelijkheden uit. Met licht eiken 
en de steengrijze vloer, biedt het frisse elegantie. In aanvulling op de „Classic Line“ 
in een warme acacia-inrichting, heeft u nu een tweede interieur om uit te kiezen. Hoe 
specifiek je interieur zou moeten zijn, bepaal je zelf. Honderden combinaties van 
bekleding, rugkussens, kleppen en kastdecors zijn mogelijk. U kunt het het beste zelf 
proberen. In de online-configurator op www.niesmann-bischoff .com
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plotselinge weersomslag alle campinggasten 

worden opgetrommeld voor de pluk. Dit schijnt 

bij veel gasten de kers op de taart van het 

campingverblijf te zijn.

Feeërieke steengroeve
Wij besluiten onze toer zo’n zestig kilometer 

zuidelijker met een bezoek aan de Carrières de 

Lumières in Les Baux-de-Provence (www.carrieres-

lumieres.com). In een voormalige steengroeve 

wordt een lichtshow gepresenteerd over Picasso 

en andere Spaanse meesters; echt een schot in 

de roos. Wij fietsen er vanaf camping Huttopia 

in Fontvieille naar toe, zo’n tien kilometer ver, 

waarbij het laatste stuk een fikse klim bevat. Direct 

bij binnenkomst worden we overdonderd door 

alle afbeeldingen rondom ons op de wanden 

van de steengroeve. Indrukwekkende muziek 

begeleidt de spectaculaire afbeeldingen die je 

rustig rondwandelend of vanaf een bankje kunt 

bekijken. Het is een doorlopende voorstelling 

van zo’n drie kwartier. Na Picasso volgt een 

spetterende afsluiting uit het flowerpowertijdperk: 

een weergaloze show met opzwepende muziek uit 

de sixties waarvan we diep onder de indruk raken. 

Na een kopje koffie op het buitenterras gaan we 

graag weer naar binnen want we kunnen er geen 

genoeg van krijgen! Ter afsluiting klimmen we 

nog een flink stuk naar boven om door een van 

Frankrijks mooiste dorpen te dwalen: Les Baux-

de-Provence, wat een charmant dorpje. De  met 

natuursteen geplaveide steegjes en trappetjes 

vragen wel om stevig schoeisel dus laat de hakjes 

maar thuis. Vergezichten op de omgeving en de 

vallei van de Fontaine zijn onvergetelijk en maken 

de gebruikelijke toeristische prullaria ruimschoots 

goed.

Wat hebben wij genoten in het land van druiven, 

stokbrood en kaas. Met z’n enorme variëteit aan 

landschappen blijft Frankrijk een feest om met 

de camper doorheen te rijden, en dan niet over 

de snelwegen. Wij zeggen dan ook volmondig: 

au revoir! <

Boven: de enorme 

projecties in de 

Carrières de Lumières in 

Les Baux-de-Provence





Franse tolpoorten 
verdwijnen geleidelijk
De afschaffing van de tolpoortjes in Frankrijk komt naderbij. 

Voor het gebruik van de meeste autoroutes zal nog steeds betaald 

moeten worden, maar dat zal elektronisch gaan gebeuren. De 

slagboom en de betaalautomaat zullen verdwijnen, een ‘free 

flow-systeem’ zal de doorstroming enorm vergroten. Dat 

betekent dat je met 30 km/u de sensor van de télépéage passeert, 

het systeem dat dan voor alle autorijders wordt ingevoerd. 

De techniek herkent je op grond van de vooraf gekochte 

badge liber-t (‘kastje’) of de ‘étiquette’ (sticker) en de tol wordt 

automatisch van je rekening afgeschreven. Wie deze middelen 

niet vooraf heeft besteld, kan achteraf, na elke rit, online betalen; 

het kenteken wordt dan geregistreerd en je betaalt bijvoorbeeld 

via je telefoon. Dat moet binnen 10 dagen gebeuren anders volgt 

een stevige boete. Dit jaar begint de ‘barrièrevrije’ tolbetaling 

op de A4 van Metz richting Straatsburg, de A10 tussen Parijs en 

Tours en op de A837 in Charente-Maritime. Wanneer andere 

tolwegen zullen veranderen is nog niet bekend.

TomTom Go Camper

De jongste telg uit de TomTom-familie is afgelopen zomer 

geïntroduceerd. Het navigatiesysteem is specifiek ontwikkeld voor 

het reizen met de camper. Het 6 inch touchscreen is duidelijk 

afleesbaar. Wij reisden met deze TomTom door Duitsland. Ons 

advies: verdiep je eerst goed in de gebruiksaanwijzing. Zodra je 

de functies van de knoppen weet is het namelijk een fantastisch 

apparaat, lekker eenvoudig. Het geeft goede aanwijzingen zoals 

tijdige filemelding met een alternatieve route. Je kunt onbeperkt 

(zolang het apparaat door TomTom wordt ondersteund) gratis 

kaartupdates downloaden, rechtstreeks want deze TomTom 

heeft een Wifi-ontvanger. Omdat je zelf voertuiggegevens instelt 

zoals afmetingen en gewicht rij je over wegen die passen bij het 

voertuigtype. Praktisch zijn de op campers gerichte poi’s van 

partners zoals Campercontact, 

ADAC en ANWB. Zo vind je 

eenvoudig camperplekken en 

campings op de route. Nuttig 

zijn de flitswaarschuwingen 

en een herinnering aan de 

snelheidslimiet. 

Dit navigatiesysteem is te koop 

vanaf € 369.

TOPCAMPER VARIA
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Jouw reis in TopCamper?

Regelmatig besteden we aandacht aan een bijzondere reis 

van een lezer van TopCamper. Heb je een opmerkelijke reis 

gemaakt en wil je meedoen, stuur ons dan een mail (redactie@

top-camper.eu) waarin je in enkele zinnen de reis toelicht. 

Graag met een paar foto’s voor de indruk. Belangrijk is dat 

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

foto, liefst wat meer). De redactie zal in overleg met jou het 

verhaal schrijven of redigeren. Wij hebben het liefst een wat 

ongebruikelijk verhaal met originele foto’s.

Website TopCamper 
ingrijpend vernieuwd
Het is erg leuk hoe TopCamper magazines van hand tot hand 

gaan. Hoe wij dat weten? Regelmatig krijgen we vragen over 

bijvoorbeeld reisverhalen uit al eerder verschenen edities. ‘Hoe 

kan ik in contact komen met de mensen die de reis naar Israël 

hebben ondernomen die in nummer 12 staat beschreven?’ of 

‘Waar is de foto links onderin op pagina 28 van nummer 9 

genomen?’

Op de nieuwe site van TopCamper kun je alle edities 

terugvinden die sinds 2013 zijn gepubliceerd. Zo zijn alle 

prachtige reisverhalen met veel foto’s die voor TopCamper zijn 

gemaakt door journalisten en experts, plus een aantal reizen 

van TopCamper-lezers op de site te lezen en te bekijken. Op 

een aparte pagina kun je zoeken in de vele tientallen portretten 

die we van nieuwe campers hebben gemaakt in de afgelopen 

jaren. Verder is er een overzicht van de met TopCamper 

samenwerkende camperdealers en -bedrijven. 

Ga naar www.topcamper.eu en geniet van onze nieuwe site.

capital.fr
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Het idee om met een camper dwars door Eurazië 

te reizen kwam bij ons, Jamaliah (54) en Ruud 

(60), op tijdens de rit van Oman terug naar 

Nederland in 2007; Ruud werkte vijf jaar voor 

Shell in Oman. We reden in een VW Passat met 

de twee kinderen, toen 12 en 14 jaar, op de 

achterbank. De vrijheid die je hebt met een eigen 

auto in een vreemd land is geweldig. Je kunt 

bezoeken wat je wilt en er net zolang blijven tot 

je bent uitgekeken. De Euraziëreis kon echter pas 

beginnen als de kinderen wat ouder waren en 

ASSEN – VLADIVOSTOK VICE 

Naarmate we de lezers van dit blad iets beter leren kennen, blijkt er een 

aardige groep wereldreizigers onder te zitten: camperaars die met hun 

eigen camper op andere continenten reizen. Zo kwamen we in contact met 

Ruud en Jamaliah Welling; deze winter reizen zij, net als Harry en Marleen 

– zie bladzijde 60 – door Latijns-Amerika. Op deze pagina’s kunnen we 

meegenieten van een eerdere reis van de Wellings: dwars door Azië.

RUUD EN JAMALIAH REIZEN 41.000 KM IN RUIM VIER MAANDEN

Tekst en foto’s: 

Ruud en Jamaliah Welling

het pensioen was ingegaan. In april 2014 is het 

eindelijk zo ver. In de tussentijd kochten we een 

geschikte campervan, stippelden we de route uit 

en zochten we naar eventuele reisgenoten.

Bus kiezen en aanpassen
In plaats van zelf van een busje een camper 

te maken kozen we uiteindelijk toch voor een 

fabriekscamper, de VW California Exclusive – heel 

praktisch en compact. In Duitsland zochten we 

een poosje tot de juiste occasion voorbijkwam. 
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 VERSA

haalden we van het internet (Open Street Map). 

Met een aangesloten handheld gps (Garmin eTrex) 

kan de route op de computer gepland en gevolgd 

worden.

De route
De reis loopt via Oost Europa, West-Rusland 

en Kazachstan naar Oezbekistan, Tadzjikistan, 

Kirgizië en weer terug naar Kazachstan. Door 

Zuid-Siberië, met een omweg Mongolië in en weer 

in Siberië langs de Chinese grens naar Vladivostok 

(29.000 km). Daar kun je de zon zien opkomen 

uit de Japanse Zee. De terugreis van 12.000 km 

voert weer door Siberië tot Novosibirsk (6500 km), 

vervolgens West-Siberië waarna we Soezdal en 

de oude steden bij Moskou bezochten. Informatie 

over de omstandigheden op de route vonden we 

in verslagen van andere reizigers op internet en in 

Kampeerauto van de NKC.

Eerst met zes campers
Lange tijd zochten we naar medereizigers. Op 

advertenties kwamen wel wat reacties, maar de 

meesten wilden toch liever een georganiseerde 

reis. Op Camperreis.nl vonden we echter een 

REISVERHAAL

Grote foto: Pamir 

Highway; boven: 

Sint-Petersburg en 

daaronder Jamaliah 

en Ruud op het Rode 

Plein in Moskou; links 

onder: de Wellings met 

hun geprepareerde bus 

vlak voor vertrek, thuis

We vulden de camper aan met een zonnepaneel, 

omvormer naar 220V, BearLock, 25 l lpg-tank 

en extra zware veren en schokbrekers (Seikel). 

De automaat kreeg een extra radiateur voor betere 

koeling. Achterop werd een bagagebox op een 

rack bevestigd (maar die scheurde onderweg af 

van de ophanging en moest telkens met nieuwe 

spanbanden op zijn plaats worden gehouden). 

Navigatie in afgelegen gebieden is een probleem. 

Een TomTom werkt daar niet. We voorzagen een 

simpele, kleine laptop (Asus) van navigatiesoftware 

(MapSource en nRoute) en de benodigde kaarten 
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groep mensen die een vergelijkbare reis wilden 

maken. Na een kennismakingsweekend werden de 

plannen vastgelegd. Vijf campers reden al in maart 

2014 door Turkije, Armenië, Georgië, Rusland 

naar de Kaukasus. Wij konden pas in april weg 

en sloten enkele weken later aan, bij de grens 

met Kazachstan. We trokken een week of zes met 

elkaar op, in verschillende combinaties. Omdat wij 

een andere route voor ogen hadden dan de rest, 

reisden we vanaf Almaty (Alma Ata) weer alleen. 

Onze reis duurde in totaal 132 dagen.

Veel hoogtepunten
Bekende en minder bekende bezienswaardigheden 

regen we aaneen op deze reis. We doen een 

greep. In Polen was dat, naast Warschau, de 

gerestaureerde havenstad Gdansk. In Rusland 

bezochten we behalve Moskou en Sint-

Petersburg de oude hoofdstad Vladimir en 

kloosterstad Soezdal. In de goelag Perm 36 

werden we herinnerd aan het bewind van Stalin. 

De oude studentenstad Tomsk in Siberië telt 

veel gerestaureerde houten huizen hoog op de 

oeverwal van de brede rivier de Tom. Aan het 

Baikalmeer troffen we kleine stranden en bergen. 

Het bijna verdroogde Aralmeer in Kazachstan 

is, door beter watermanagement, eindelijk 

weer gaan groeien. In de oude zijderoutesteden 

Samarkand en Buchara liet vroeger elke vorst 

een prachtig gedecoreerde school (madrasa) 

bouwen. In het hooggebergte Pamir (Tadzjikistan) 

werden de rijvaardigheid van de chauffeur en 

de betrouwbaarheid van de camper getest op 

soms erg smalle, rotsige bergweggetjes. De goed 

bewaard gebleven karavanserai Tash Rabat ligt 

hoog in de Kirgizische bergen (3105 m), bij de 

grens met China. In prachtige bergmeren als 

Yssykköl, Teletskojemeer en Khövsgöl Nuur 

Boven, met de klok 

mee: vissers op het 

meer bij Chinor, 

Oezbekistan; Yasavi-

mausoleum in de 

Kazachse stad 

Türkistan; Kalon-

moskee in Buchara; 

vastgelopen! Kazachen 

komen te hulp; reinigen 

van het luchtfilter 

van reisgenoten; 

wassen in de rivier; 

drie madrasa’s op het 

Registan in Samarkand
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(Noord-Mongolië) konden we een koud bad 

nemen. Tijdens het Naadamfestival in het 

uitgestrekte Mongolië trekt de hele bevolking erop 

uit en zie je overal mensen kamperen. Buzkashi 

of kokpar heet de Centraal-Aziatische sport 

waarbij ruiters een geitenkarkas in het doel van de 

tegenstander moeten gooien. Birobidzjan in Oost-

Siberië is de hoofdstad van de Joodse Autonome 

Oblast die Stalin in 1931 creëerde. Vladivostok, 

de zeehaven aan de Russische oostkust en het 

eindpunt van de Trans-Siberische spoorlijn, telt 

enkele eilanden; op de heuvels in de omgeving 

liggen verdedigingswerken die de stad moe(s)ten 

beschermen tegen een Chinese of Japanse inval.

De praktijk van een reisdag
Elke avond moest weer een kampeerplek worden 

gevonden. Op zich was dat geen probleem 

maar het gaf toch altijd weer wat spanning. 

De kampeerplekken van Camperreis.nl (gps-

coördinaten) zijn dan een uitkomst. Je weet dat het 

meestal wel betrouwbaar is omdat anderen er al 

eerder hebben gestaan.

Water moet elke drie tot vier dagen worden 

bijgetankt. In Europees Rusland kan dat bij de 

benzinepomp, maar dan moet je weten dat de 

kraan in een vorstvrije kast zit verstopt. In de 

meeste andere landen ben je aangewezen op een 

handpomp. Je kijkt waar de lokale bevolking met 

hun emmers naar toe loopt en sluit dan aan in de 

rij. Soms is een dorp gemoderniseerd en is er een 

waterleiding; dan wordt het dus vragen bij mensen.

Eten is overal te koop. Wel is het lastig om winkels 

te herkennen in kleine plaatsen. Ze zien eruit 

als normale huizen maar dan met wat, voor 

ons onleesbare, Russische tekst op de deur. Het 

Russische woord voor winkel – uitspraak: magazin 

– kenden we al snel.

Met de klok mee: 

herder in Kirgizië; 

boeddhistisch heiligdom 

in Noord-Mongolië; 

Naadamfestival in 

Ulaanbaatar, Mongolië; 

gebedstrommels in 

Mongolisch klooster 

Amarbayasgalant; 

Nadaamoptocht in 

Ulaanbaatar, Mongolië; 

boeddhistisch 

klooster Erdene 

Zuu in Karakorum, 

Mongolië; gastvrijheid 

in Kazachstan; 

kokparwedstrijd in 

Zaysan, Kazachstan, 

de witte geit is de bal



De specialist in 
camperverzekeringen!

 T (0523) 28 27 29
 E info@avecoverzekeringen.nl
 I www.avecoverzekeringen.nl/schadeservice

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

Aveco Camper Schade Service
Verzekerd van goed schadeherstel!

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
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Ontmoetingen
De meeste mensen die we onderweg 

tegenkwamen zijn vriendelijk en behulpzaam. 

De taalbarrière – wij zijn het Russisch niet machtig 

– maakte het lastig om te communiceren. Toch zijn 

we een paar keer bij mensen thuis uitgenodigd, 

met name in Kazachstan. Bij de Kazachen, een 

voormalig nomadenvolk, staat gastvrijheid hoog 

in het vaandel; alles wat je voor een reiziger doet 

krijg je later in veelvoud terug, is hier het adagium.

Nadat we van onze medereizigers afscheid 

hadden genomen, hebben we niet veel andere 

Europese reizigers ontmoet. Toch hadden we 

niet het gevoel alleen te zijn. Er zijn altijd lokale 

mensen die je willen helpen als er problemen 

zijn, zoals het lostrekken van de camper als je 

vastzit of het vervangen of repareren van gebroken 

camperonderdelen, of je de weg wijzen.

Op dit moment vervolgen we onze wereldreis 

in Zuid-Amerika. Daarvoor hebben we wel 

Spaans geleerd om toch wat meer te kunnen 

communiceren met de mensen onderweg.<

Voor een compleet 

reisverslag inclusief 

foto’s van deze reis 

(en andere) zie 

rudywelling.blog

De heenreis liep door  

Centraal-Azië en Mongolië,  

de terugreis was ‘veel korter’

Pamir Highway
Een van de hoogtepunten van de reis was een rit  

over de M41 in Tadzjikistan, de Pamir Highway 

of Pamirsky Trakt in het Russisch. Vooral de af-

steker door de Wachanvallei langs de grens met 

Afghanistan trof ons. Het eerste deel – de oude 

weg – was een smalle bergweg die door de 

vallei langs kleine dorpen slingert. Hier en daar 

namen we een lokale lifter mee die naar zijn 

dorp onderweg was. Het was het begin van de 

lente, schapenkuddes werden de berg op gedre-

ven naar hun zomerweiden; daar moesten we 

dus doorheen rijden. 's Avonds werden we door 

herders uitgenodigd om een net geslacht schaap 

met hen te delen. De 3252 m hoge pas waar-

over we reden, was net sneeuwvrij gemaakt. 

Door een muur van sneeuw kronkelden we over 

een steile weg omlaag. Bij Kalaikhum begon 

het asfalt van de nieuwe Pamir Highway. Helaas 

waren er ongeregeldheden en liet de politie ons 

niet verder rijden. We moesten helemaal terug 

naar de hoofdstad Doesjanbe; daar gingen we 

noordwaarts naar de enige grenspost die nog 

open was naar Kirgizië.

Boven: het busje 

Passepartout in 

Tadzjikistan; onder: 

joerts te huur, Kirgizië



De B-Klasse ModernComfort is te bezichtigen 
bij onze geselecteerde HYMER dealers:

Als ’s werelds eerste camper is de HYMER 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). Deze half integraal camper is in 
verschillende opzichten uniek in de branche én heeft de jaarlijkse onderscheiding “ANWB Camper van 
het Jaar 2019” mogen ontvangen voor de meest innovatieve camper. Ervaar het zelf en zet een stap 
vooruit. Laat u inspireren op  en kies voor de nieuwe generatie HYMER.

Een stap vooruit.



W I N N A A R

Kampeerauto 
van het jaar

Integraal
HYMER B ModernComfort I 690

De Hymermobil B-klasse ModernComfort is het nieuwste resultaat van de succesvolle samenwerking 
tussen Mercedes-Benz en HYMER. De voertuigen van de ModernComfort-serie zijn tot nu toe de enige 
campers met de nieuwe Mercedes-Benz-Sprinter met voorwielaandrijving en kunnen geleverd worden 
met een 9-traps automatische versnellingsbak. Dankzij de combinatie met het bekroonde SLC-chassis 
van HYMER, de bekende PUAL-techniek en de GFK lichtgewicht vloer bezit de nieuwe generatie cam-
pers een uiterst lichte en stabiele opbouw, bovenop extra veiligheid en rijcomfort. Wij zijn trots dat 
deze integraal gekozen is als `NKC Kampeerauto van het jaar 2019`.

De HYMER B-Klasse ModernComfort I:

Innovatief, veilig en licht.

Ervaar het zelf en zet een stap vooruit. Laat u 
inspireren op www.hymer.nl/B-MC en kies 
voor de nieuwe generatie HYMER.
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GIRO DI TOSCANA – 
VAN SIENA NAAR AREZZO
Toscane: iedereen kent de beroemde midden-Italiaanse regio aan de 

Tyrrheense Zee. Alleen al de naam roept beelden op van een heuvelachtig, 

al eeuwen geleden in cultuur gebracht landschap met wijn- en olijfgaarden, 

statige rijen cipressen en prachtige oude stadjes in terracottakleur. Als 

vakantiebestemming raakte Toscane in de jaren 70 en 80 van de vorige 

eeuw ‘in’. Niet in het minst omdat de regio in die tijd in Italië bekendstond 

als een links bolwerk. Daar maakte je thuis goede sier mee in ‘rode’ bastions 

als de faculteit of het studentencafé.

Een herinnering. September 1974: mijn eerste 

college kunstgeschiedenis. De diaprojector klikt 

en op het projectiescherm verschijnt een beeld 

dat ik nog niet eerder zag. Het is de domkoepel 

van Brunelleschi in Florence: het begin van de 

renaissance, die zich van hieruit over Europa zou 

verspreiden en het einde van de middeleeuwen 

zou markeren. Een paar jaar later maak ik mijn 

eerste reis naar Toscane, zie ik de fameuze 

bouwwerken uit de colleges in het echt en ben ik 

verkocht. Het is het begin van een tot op de dag 

van vandaag durende liefde voor dit deel van Italië.

Mooiste plein ter wereld?
Maar Florence laten we in dit verhaal verder 

buiten beschouwing, evenals het tamelijk sterk 

geïndustrialiseerde dal van de Arno tussen 

Florence en Pisa in het noorden van Toscane. 

TOSCAANSE DROOMLANDSCHAPPEN EN CULTUURSTADJES 

Tekst: Geert van Leeuwen

Foto’s: 123RF
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We gaan namelijk zuidelijker in Toscane op 

bezoek in enkele van de bekendste Toscaanse 

stadjes en rijden bovendien op deze route door 

echt Toscaanse landschappen.

Onze reis begint in Siena. ‘Het mooiste plein ter 

wereld’, zo wordt de Piazza del Campo, twee 

keer per jaar het decor van de fameuze Palio, vaak 

genoemd. Het plein met het eraan oprijzende 

Palazzo Pubblico met de hoge Torre del Mangia is 

net als de prachtige gotische dom van Siena een 

uiting van de enorme rijkdom die deze aartsrivaal 

van Florence in de 13e en 14e eeuw vergaarde. 

In die tijd werd Siena bestuurd door een Raad van 

Negen, en het is daarom dat de schelpvormige 

Piazza del Campo in negen vakken is verdeeld. 

Ook de indeling van de stad in contrade (wijken), 

die elkaar bij de Palio bestrijden, gaat terug 

tot de middeleeuwen. In tegenstelling tot het 

geometrisch aangelegde Florence is Siena een echt 

middeleeuwse stad met een wirwar van straatjes, 

waar het door de hoogteverschillen niet altijd 

gemakkelijk is je te oriënteren. Maar misschien 

moet je hier ook maar gewoon ronddwalen en 

jezelf laten verrassen. 

Tarottuin en gestapelde huizen
Je volgt vanuit Siena de SP73bis in de richting van 

Grosseto tot je na ruim 30 km kunt afslaan naar de 

SP441 richting Follonica/Massa Marittima. Links 

van deze weg ligt na 2 km de indrukwekkende 

ruïne van de in de 13e eeuw gestichte abdij 

van San Galgano. Een stop waard is ook Massa 

Marittima, dat je na 35 km bereikt. Dit ingetogen, 

op een heuvel gelegen stadje heeft een juweel van 

een plein met middeleeuwse palazzi en de in de 

14e eeuw voltooide dom.

Door de streek Maremma rijd je over de SR439 

verder in de richting van Follonica, maar na 

15 km neem je de snelweg E80 richting Grosseto 

(45 km). Na het passeren van deze stad loopt 

deze weg dicht langs het natuurpark van de 

Maremma, dat een bezoek waard is om zijn 

unieke kustlandschap, waar prachtige wandelingen 

kunnen worden gemaakt. Vervolgens passeer je 

het door enkele landtongen met het vasteland 

verbonden schiereiland Monte Argentario met 

de bezienswaardige plaatsen Porto Santo Stefano 

en Porto Ercole. Maar we rijden nog iets verder 

door tot vlak voor de grens met de regio Lazio. 

Hier brengt de afrit Chiarone je naar de Giardino 

dei Tarocchi, een heel bijzondere, kleurrijke 

beeldentuin die het levenswerk is van de Frans-

Amerikaanse kunstenares Niki de Saint Phalle 

(1930-2002).

Van hieraf rijd je vervolgens over de SP101 en 

de SR74 naar Pitigliano. De route voert door het 

fraaie binnenland van de Maremma, een agrarisch 

gebied met weidse, zachtglooiende landschappen. 

Hoewel de afstandsborden aangeven dat je 

Pitigliano steeds dichter nadert, is er niets te zien 

dat op een stadje lijkt. Totdat het vlak voor een 

scherpe bocht ineens in volle glorie rechts van je 

ligt. De huizen zijn gestapeld op de loodrechte 

wanden van een grote tufsteenrots, waardoor het 

van een afstandje lijkt alsof ze in de rotswand zijn 

uitgehakt. Een bijzondere aanblik. En als je hier 

toch bent, mag je Sovana, ietsje noordelijker, zeker 

niet overslaan, een verstild dorp waar de tijd sinds 

de middeleeuwen lijkt te hebben stilgestaan.

Ideale stad voor een paus
Over de SR2 rijd je van Pitigliano naar Pienza, 

een afstand van ongeveer 70 km. Wat ooit een 

REISVERHAAL

Linker bladzijde: de 

ligging van Pienza 

is bijna nog mooier 

dan het stadje zelf; 

deze bladzijde, met 

de klok mee: uitzicht 

vanaf de toren van 

het Palazzo Comunale 

in Montepulciano; 

Piazza del Campo in 

Siena; pecorino uit 

Pienza; Cortona; Piazza 

Grande in Arezzo
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onbeduidend dorp was, werd in de 15e eeuw in 

opdracht van de hier geboren paus Pius II een 

op de tekentafel van de in die tijd vermaarde 

architect Bernardo Rossellino ontworpen ideale 

stad in renaissancestijl. Door het overlijden van 

zowel paus als architect, in 1464, zijn de plannen 

weliswaar nooit helemaal gerealiseerd, maar 

wat er in Pienza te zien is, is al zeer de moeite 

waard. En dan het landschap rond het stadje: het 

Praktische informatie
Lengte van de route: ongeveer 400 km (zonder omwegen).

Parco Naturale della Maremma: Centro visite di Alberese,  

Via Bersagliere 7/9, Alberese, tel. +39 564 40 70 98,  

www.parco-maremma.it, dag. 8.30-20 uur, park € 5, met gids € 10  

(15 juni-30 sept. alleen met gids).

Giardino dei Tarocchi: Garavicchio, tel. +39 564 89 51 22,  

www.ilgiardinodeitarocchi.it, 1 apr.-15 okt. dag. 14.30-19.30, € 12;  

nov.-mrt. eerste za. van de maand 9-13 uur, toegang gratis.

Boven: Val d’Orcia; 

onder: straatje 

in Cortona

Val d’Orcia, Toscaanser dan Toscaans. En wist je 

trouwens dat de lekkerste pecorino (schapenkaas) 

van Italië uit Pienza komt?

Wijnliefhebbers zullen vast een kijkje willen 

nemen in het van de Brunello bekende 

Montalcino, 22 km ten westen van Pienza. 

Dat is de omweg waard, evenals het er vlakbij 

gelegen klooster Sant’Antimo met een van de best 

bewaarde romaanse kloosterkerken in Italië. 

Van Pienza is het 15 km naar Montepulciano, 

ook alweer zo’n droom van een stadje: een lange 

hoofdstraat met fraaie oude palazzi, winkeltjes 

met streekproducten, het in 1868 geopende Caffè 

Poliziano met zijn prachtige interieur, ijssalons, 

enoteca’s en cantine (wijnhandels) waar je de 

fameuze Vino Nobile di Montepulciano kunt 

proeven (en liefst ook kopen). Dan een zijstraatje 

dat steil omhoogklimt naar Montepulciano’s 

hart, de Piazza Grande, omgeven door juwelen 

van gebouwen: het op het Palazzo Vecchio in 

Florence lijkende stadhuis, de dom en een aantal 

fraaie renaissancepaleizen. De toren van het 

Palazzo Comunale kun je beklimmen voor een 

adembenemend 360 graden-panorama over 

Montepulciano en zijn omgeving, dat reikt tot 
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het hemelsbreed op 25 km afstand gelegen Lago 

Trasimeno in Umbrië.

De droom van ‘Ik vertrek’
Cortona ligt 30 km ten noordoosten van 

Montepulciano. Het werd in de jaren 90 bekend 

door een boek van de Amerikaanse Frances 

Mayes. In Under the Tuscan Sun (Ned. Een huis 

in Toscane) beschreef zij op romantische, of beter 

geromantiseerde, wijze de door velen gekoesterde 

droom – die niet zelden een nachtmerrie bleek te 

zijn, kijk maar eens naar het programma Ik vertrek 

– van het kopen en restaureren van een huis in 

Italië. Cortona’s mooie centro storico ligt hoog. Je 

zit hier bijna op de grens met de regio Umbrië, 

en ook van hieraf kun je het Umbrische Lago 

Trasimeno in de verte zien liggen. 

Van Cortona is het 30 km naar Arezzo. Hier 

wacht aan het einde van de route een verrassing 

in de vorm van misschien wel de mooiste 

renaissancefresco’s die er bestaan: die van Piero 

della Francesca in de kerk van de franciscanen 

waarop de legende van het heilig kruis is 

afgebeeld. En Arezzo’s centrale plein Piazza 

Grande met de opvallende achterkant van de 

kerk Pieve di Santa Maria ‘kent iedereen’ als 

het onvergetelijke decor van het eerste deel van 

Roberto Benigni’s Oscarwinnende film La vita è 

bella. En Toscane is beslist ook bella. Daarvan zul 

je na deze reis zeker overtuigd zijn. <

Waar overnachten in Toscane?
In het zuiden van Toscane lijken de camperplaatsen wat dunner gezaaid 

dan in het noorden van de regio. De volgende camperplaatsen/cam-

pings krijgen een goede beoordeling (8 tot 9) op www.campercontact.nl: 

Camping Agrituristico Le Fontanelle in Monticiano (ten zuiden van Siena 

aan de SP73bis, even voorbij de afslag naar de SP441), Puntala Camping 

Resort in Punta Ala (bij Grosseto en het Parco Naturale della Maremma), 

Podere dell’Albergo in Pienza, Agriturismo Il Cocco in Montalcino, Agri-

campeggio La Buca Vecchia in Montepulciano en de Area Comunale in 

Torrita di Siena en Foiano della Chiana (beide tussen Montepulciano en 

Cortona).

Met de klok mee: 

Piazza Pio II in 

Pienza; Pitigliano; 

de wonderlijke en 

kleurrijke wereld 

van Nikki de Saint 

Phalles’s Giardino 

dei Tarochi; verstilde 

middeleeuwse sfeer 

in het dorpje Sovana
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Campers beschikken doorgaans over twee accu’s: een voor het 

autogedeelte en een aparte boordaccu. Die laatste is voor de 

interieurverlichting, de waterkraan en eventueel een tv. Het 

230 V-netwerk in de camper werkt als de camper is aangesloten 

op een stopcontact. Wij onderzoeken de mogelijkheid om 

zonder stroompaal toch onze e-bikeaccu’s te laden en komen uit 

bij Büttner Elektronik.

Accu’s
Voor campers bestaan verschillende soorten boordaccu’s, 

zoals ouderwetse loodaccu’s en modernere AGM-accu’s. De 

loodaccu mag je niet verder ontladen dan 50 procent en AGM’s 

tot uiterlijk 35 procent, anders gaan ze stuk. Relatief nieuw 

zijn lithiumaccu’s van bijvoorbeeld Büttner Elektronik, zoals de 

MT-Li 110Ah. Die hebben twee belangrijke voordelen: je mag 

ze 100 procent ontladen en ze wegen de helft. Zo biedt een 

accu van 110Ah ook echt 110Ah en een vergelijkbare loodaccu 

dus slechts 55Ah (50 procent ontladen). Daarnaast laadt de 

lithiumaccu veel sneller op en heeft hij een langere levensduur. 

De accucomputer MT iQ meet de conditie van de accu; zo weet 

je altijd hoeveel stroom er beschikbaar is.

Omvormer
Sta je helemaal ‘in het wild’ dan is een omvormer een must. Die 

maakt van de 12 Volt uit de boordaccu 230 Volt. Let er op dat je 

een omvormer (ook wel inverter genoemd) neemt met voldoende 

capaciteit. Kies voor een apparaat dat een zuivere sinus levert 

om over dezelfde stroom te beschikken als uit het stopcontact 

thuis. Kwetsbare apparatuur, alles waar een printplaatje in zit, 

De charme van de camper zit hem vooral in de vrijheid. 
Gaan en staan waar je wilt, ook als er geen stroom is. 
De koelkast werkt perfect op gas. De boordaccu is 
voldoende voor de (led-)verlichting. Het opladen van 
fietsaccu’s is echter een ander verhaal, net als het 
gebruik van een Nespresso. Beide zijn populair bij 
camperaars. Met wat technische aanpassingen aan 
de camper kan de fietsaccu toch worden opgeladen 
zonder een 230 V-aansluiting.

gaat sneller stuk bij een omvormer die geen zuivere sinus levert. 

Een gewoon koffieapparaat kan daar wel tegen, veel andere 

elektronische apparatuur niet. Büttner Elektronik adviseert om 

een 1600 watt omvormer/lader te gebruiken (foto hierboven).

Booster
Met een booster is het mogelijk bij korte ritten de boordaccu 

snel op spanning te krijgen. Eerst laadt de dynamo de startaccu, 

vervolgens gaat de volle lading naar de huishoudaccu. Ook 

de accu van de e-bike is tijdens de rit snel vol. Laden gaat in 

dit geval in combinatie met de omvormer. Volgens Büttner 

Elektronik is de MT LB 45 hiervoor prima geschikt.

Na montage – in goede handen bij een kundige vakman (foto 

links) –  blijkt de apparatuur perfect te werken zodat onze 

vrijheid van reizen is toegenomen. We kunnen nu de accu’s 

van de e-bikes onder alle omstandigheden goed laden; daaraan 

helpt het zonnepaneel, vooral ’s zomers, goed mee. De prijs 

is afhankelijk van de apparatuurkeuze. De hier beschreven 

uitrusting kost rond vierduizend euro; montage kost globaal 

vijfhonderd euro, dat verschilt per set en per camper.<

TECHNIEK

Camper en e-bike  
– een mooie combi
FIETSEN OPLADEN ZONDER WALSTROOM



DE ADEMBENEMENDE 
SCHOONHEID VAN 
HET JUNGFRAUGEBIED
Sinds ons gezin in de jaren zestig naar Zwitserland op vakantie ging – 

mijn ouders huurden een bovenetage dicht bij Interlaken – is het begrip 

‘Eiger Mönch Jungfrau’ in mijn geheugen verankerd. Het indrukwekkende 

bergtrio werd de maat voor alle (vakantie)dingen. Na mijn jeugd keerde 

ik met regelmaat terug naar het Berner Oberland en steeds weer werd ik 

blij als de waterval van Lauterbrunnen in zicht kwam. Hoe het daar in de 

winter is, heb ik pas onlangs kunnen meemaken.

REISVERHAAL

Tekst: Harry Schuring

Foto’s: Harry Schuring, Jungfraubahnen, Jungfrau Region
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WINTERKAMPEREN OP CAMPING JUNGFRAU IN LAUTERBRUNNEN

REISVERSLAG
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Met twee personen maken we begin januari 

de reis met een nieuw model van de Italiaanse 

camperbouwer Laika, de ruime en comfortabele 

Kosmo halfintegraal.

Kosmopolitisch
Al sinds eind 19e eeuw wordt het Jungfraugebied 

door toeristen uit de hele wereld bezocht. Ook als 

je aardig wat gewend bent, kijk je boven op de 

Jungfraujoch toch je ogen uit; bonte stoeten van 

Aziaten, Europeanen, Arabieren en Amerikanen 

trekken voorbij in de meest uiteenlopende 

uitdossingen. ‘Kosmopolitisch’ noemen ze het 

hier. Op de hoogste etage van het ‘toerisme- en 

wetenschapgebouwtje’, de Sphinx genaamd, 

is een horlogewinkel. Onze gids: ‘Sommige 

Aziaten en Arabieren willen per se hier boven 

een Zwitsers horloge kopen, bijvoorbeeld een 

van twintigduizend Zwitserse frank.’ Een van de 

winkels heeft uitsluitend Chinees personeel.

Lauterbrunnen en Grindelwald
Centrum van een echt trogdal – een gletsjer 

sleet het U-vormig uit – is Lauterbrunnen, een 

gemoedelijk dorp dat in de 13e eeuw ontstond 

en nu zo’n 850 inwoners telt. Het ligt op 796 m 

in een dal met steile, zelfs verticale wanden. 

Op veel plaatsen komen beken naar beneden. 
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Linker bladzijde: Eiger 

(links) en Mönch 

met op de voorgrond 

het treintje van de 

Jungfraubahn; boven: 

skiën bij Kleine 

Scheidegg/Lauberhorn 

met toppanorama; 

links: de Laika Kosmo 

stond op een van de 

mooiste plekken op 

Camping Jungfrau

Klassiek wintersportgebied
Als skigebied behoort de Jungfrauregion, qua uitdaging, mis-

schien niet tot de absolute top in Zwitserland. Maar wie het 

landschap en de alpenbeleving belangrijker vindt dan het aan-

tal rode en zwarte pistes, zit goed bij het beroemde Alpentrio 

Eiger, Mönch, Jungfrau. Grindelwald, Wengen en Mürren lenen 

zich nog het best als uitgangspunt voor skiërs; baantjes begin-

nen er in het dorp. Over Grindelwald vertelt men hier graag 

het verhaal van de eerste skiër die in 1881 het dorp bezocht, 

een excentrieke Engelsman. Hij bond in de hotelkamer zijn lat-

ten al onder, klapperde er mee door de hal en liet zich buiten 

van de hellingen glijden, met een houten stok om te sturen. 

Wandelaars en sneeuwschoenlopers kunnen zich evengoed in 

Lauterbrunnen stationeren. Het openbaar vervoer in het gebied 

is uitstekend. De gangbare variant van de skipas bevat alle 

treinen, bussen en de meeste baantjes, voor de Schilthornbahn 

(skigebied Mürren) moet je apart betalen.
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De opvallendste waterval, tevens het icoon van 

Lauterbrunnen, is de Staubbachfall – het water valt 

en stuift hier 297 m naar beneden. ’s Avonds is de 

bergwand verlicht. Vlakbij is Camping Jungfrau, 

mooi en rustig gelegen en volledig toegerust op 

wintergasten. Het zeer comfortabele sanitair is 

heerlijk verwarmd, er is een droogkamer voor 

kleding en handdoeken en eentje voor schoenen. 

Van de camping gaat in vijf minuten een bus naar 

het dorp en het station. 

Toeristisch gezien valt Lauterbrunnen, met zijn 

handvol hotels, in het niet bij het mondaine 

Grindelwald. Dat grotere dorp, dat van horeca, 

sportzaken, horloge- en andere souvenirwinkels 

aan elkaar lijkt te kleven, ligt in opener landschap; 

je kijkt er direct op de Eiger. Ook hier is een 

wintercamping. De cabinebaan naar First maakt 

een scala van ski- en wandelmogelijkheden 

bereikbaar.

Boven: de 

Wengernalpbahn 

klimt uit het 

Lauterbrunnental; 

midden links: de 

Laika Cosmo op de 

Brünigpas; rechts: 

sleetjerijden aan de 

voet van de Eiger 

en de Mönch

Uitzicht vanaf de Männlichen
In de vroege ochtendkou lopen we van Camping 

Jungfrau naar het station van Lauterbrunnen. We 

nemen het treintje naar Wengen, een exclusief 

vakantiedorpje dat bijna driehonderd meter hoger 

ligt. Met een gondelbaantje stijgen we verder 

richting Männlichen. Als eersten die dag – de 

sneeuw is nog niet betreden –lopen we over de 

Royal Walk naar de top op 2343 m. Het uitzicht is 

fabelhaft; de Thunersee ligt nog onder een dik pak 

wolken, links daarvan steken de zonbeschenen 

Berner Alpen er ver bovenuit. Als we in de richting 

van Eiger, Mönch en Jungfrau kijken, zien we net 

de zon ‘opkomen’ achter het drietal.

Magnifieke Jungfraubahn
’s Middags maken we een van de bijzonderste 

Alpenervaringen mee, het treintje naar de 

Jungfraujoch, 3454 m hoog, aangevuld met een 
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Beroemde bergen
Het trio Eiger (3970 m), Mönch (4099 m) en Jung-

frau (4158 m) – de laatste prachtig te zien vanuit 

het klassieke, mondaine vakantiestadje Interlaken 

– trok al vroeg de aandacht van pionierende berg-

beklimmers. Hier had een Ier de primeur, samen 

met Zwitserse gidsen: in 1858 bedwongen zij de 

Eiger, de laagste maar wel de moeilijkste berg van 

het Dreigestirn. Dat gebeurde via de westflank. 

De steile noordwand van de Eiger werd pas in 

1938 voor het eerst beklommen. Die Mordwand 

geldt in alpinistenkringen als een van de gevaar-

lijkste routes in de Alpen. Vóór de beklimming, 

met de hakenkruisvlag, door topsporter en latere 

avonturier en Tibetkenner Heinrich Harrer c.s. had 

de kille wand al veel dodelijke slachtoffers geëist; 

daarna overigens ook.

Boven links: de 

Thrill Walk bij Birg, 

hoog tegen de 

Schilthorn; rechts: er 

worden voldoende 

wandelpaden 

geprepareerd in 

het Jungfraugebied; 

midden: het treintje 

van Lauterbrunnen 

naar Mürren

lift tot 3571 m. En dat bij stralende zon. Sandra, 

van de firma Jungfraubahnen, reist met ons mee. 

Van Kleine Scheidegg klimt het treintje door 

de eindeloze sneeuwvelden omhoog, tot het 

in een lange tunnel verdwijnt. Sandra maakt 

van de gelegenheid gebruik om te vertellen 

dat deze tunnel in 1912 gereed was, na 16 

jaar noeste en gevaarlijke arbeid van vooral 

Italiaanse mijnwerkers. Het spoor werd dwars 

door de Eiger aangelegd. ‘De vroege toeristen, 

vóór 1850, kwamen met een paardenkoets 

naar Thun en lieten zich over het meer naar 

Interlaken roeien, veelal een bijverdienste van 

boerinnen. Met paard en wagen lieten ze zich in 

het Jungfraugebied rondrijden. Het waren rijke 

mensen, sommigen bleven wel drie maanden.’ 

Dit idyllische verhaal over de pioniers van het 

toerisme krijgt een scherp contrast als we eenmaal 

op de Jungfraujoch zijn aangekomen. Ook al is 

het snerpend koud in de felle wind, we genieten 

volop van de prachtige wereld van sneeuw en 

ijs. Over de Aletschgletsjer kijk je Wallis in en 

daarachter zie je Italiaanse bergtoppen. Hoe 

adembenemend dit winterwonderland ook is, de 

bonte mengeling van toeristen op dit ‘dak van 

Europa’ is ook eigenlijk wel fenomenaal. Op 

talloze plekken wordt er geestdriftig geposeerd en 

gefotografeerd door vooral Koreanen, Japanners 

en Chinezen, in iets mindere mate door Indiërs 

en Arabieren. Omdat het lang niet altijd goed 

weer is, is er ook indoorvermaak zoals ijsbeelden 

en enigszins bombastische presentaties. ‘Europa 

wordt het pretpark van de wereld’ las ik onlangs 

in Ilja Pfeijffers nieuwste roman. In de trein 

terug krijgt het landschap weer de overhand. 

Het treintje is duur, maar de ervaring is dan ook 
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uniek, bij goed weer. Komende jaren wordt er 

behoorlijk geïnvesteerd in verbeteringen van de 

spoorinfrastructuur. Reistijden worden fors korter 

en de vervoerscapaciteit wordt met 33 procent 

vergroot.

Mürren en de Schilthorn
Op een helaas veel minder mooie ochtend nemen 

we de bus naar Stechelberg, wat dieper het dal 

in. Doel is de Schilthorn, die rijst uit het dal op 

tot 2970 m hoogte. In etappes gaan we naar 

boven, even moeten we wachten tot het ijs van 

de kabels is verwijderd. Op de top is het draaiend 

restaurant Piz Gloria, in 1969 – de bouw was 

nog niet af – het decor van de James Bondfilm 

On her Majesty’s Secret Service. Helaas is er 

geen uitzicht; we hadden ons verheugd op het 

enorme Alpenpanorama. Op mooie dagen kan 

het zicht reiken tot de Vogezen en het Zwarte 

Woud. Ook hier is voor vermaak gezorgd. Alles 

ademt hier 007. Die film is vijftig jaar oud maar 

het is toch nog steeds indrukwekkend om in 

een leuk opgezette expositie te zien hoe de film 

werd gemaakt, welke risico’s werden genomen 

bijvoorbeeld. Iets lager is een iglo gebouwd. Op 

tussenstation Birg (2677 m) vind je een ‘skyline 

platform’ waar je in de diepte kijkt, en een ‘thrill 

Boven: Piz Gloria, 

de top van de 

Schilthorn; midden 

links: wolken boven 

de Thunersee, gezien 

vanaf de Männlichen; 

rechts: poseren op de 

Jungfraujoch (3454 m); 

onder: Aletschgletsjer 

Welluidende namen
De naam Jungfrau is afgeleid van de nonnen 

van een Augustinessenklooster dat van de 12e 

tot de 16e eeuw in Interlaken bestond. De au-

gustijnen (m/v) bezaten weidegebieden op de 

hellingen van de hoge bergen ten zuiden het 

klooster. In de volksmond heetten die bergen 

daarom de Jungfrauenberge. Mettertijd kreeg 

het begrip alleen betrekking op de hoogste 

berg, de Jungfrau. Jungfrau is het Duitse woord 

voor ‘maagd’.

Daarnaast staat de Mönch, alleen die naam 

refereert niet aan monniken maar aan de 

paardenfokkerij hier in het vroegere Oberland. 

Hengsten die niet of minder geschikt waren 

voor de fokkerij, werden gecastreerd waardoor 

ze beter handelbaar werden als werkpaard. 

Wij noemen zo’n paard een ruin, in het Duits 

zegt men Wallach en in het bergland ook wel 

Münch. In de zomer graasden de ruinen in de 

alpenweiden aan de voet van de berg. Die berg 

werd daarom wel de Münchenberg genoemd, 

later werd dat Münch of Mönch.

Eiger is afgeleid van het Middelhoogduitse Hej-

Ger wat ‘hoge top’ betekent.
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walk’ van 200 m lang, je loopt dan langs de steile 

wand, een kick voor hoogtevreesvrijen.

Vanuit het lieflijke en prachtig gelegen autovrije 

dorp Mürren (1638 m) maken we een urenlange 

sneeuwschoenwandeling met aardig wat 

hoogtemeters. De sneeuwschoenen en stokken 

zijn daar te huur. Het uitzicht is beperkt maar het 

geploeter door de verse sneeuw is heerlijk!

Grindelwald, First, Faulhorn
Het sneeuwt overvloedig als we in Grindelwald 

het baantje nemen naar First (2168 m). Boven is 

het guur, het zicht is misschien twintig meter. Op 

initiatief van gids Sandra lopen we een stuk van 

de ‘Cliff walk’, een uitdagend pad van roosters 

dat tegen de steile wand is geplakt. Het plan was 

om in twee uur naar de Faulhorn te lopen en 

vandaar met een slee een superafdaling te maken 

naar Grindelwald, de Big Pintenfritz. Maar helaas. 

Deze tocht bewaren we voor een volgende keer, 

die zal er namelijk zeker komen. In het lekker 

warme Berggasthaus van First nemen we koffie 

en taart. Sandra deelt haar mijmeringen over de 

kunstenaars die rond Interlaken verbleven: Goethe 

eind 18e eeuw en in de 19e eeuw de componisten 

Felix Mendelssohn, die hier aquarellen maakte, en 

Johannes Brahms. Ze refereert aan de liefdevolle 

briefwisseling tussen Brahms en de zeer gevierde 

pianiste Clara Schumann die enige tijd beiden in 

Zwitserland verbleven. <

Laika Kosmo 512
Met veel genoegen konden we de nieuwe halfin-

tegraal van Laika proberen. De Trumaverwarming 

was toereikend; overdag lieten we die op een graad 

of 8 doordraaien om de watertanks en -leidingen 

tegen bevriezing te beschermen. Het afdekken van 

de ruiten van de Fiatcabine met isolerende matten is 

wel aan te raden, anders ga je snel door je gasfles-

sen heen. De hele cabine isoleren is nog beter, want 

ook via het autostaal gaat veel warmte verloren.

Boven de zitgroep is een elektrisch bedienbaar 

hefbed gemonteerd (optie) en achterin staat een 

comfortabel queensbed. Dat verleng je met een 

losse ‘matrasstaaf’; als je weer gaat rijden kun je 

die op het bed leggen zodat er wat meer bewe-

gingsruimte is. Bij het bed zijn twee leeslampjes, 

twee USB-contacten en een gewoon stopcontact. 

De hele camper is trouwens goed voorzien van die 

stroompunten.

Boven: vanuit Mürren 

(1638 m) kun je mooie 

sneeuwschoentochten 

maken

In de 7,41 m lange Kosmo zijn douche en toilet 

gescheiden. In de douche kun je daardoor ge-

makkelijk even wat (natte) spullen ophangen. 

Deze indeling verhoogt het leefcomfort en zorgt 

voor een gevoel van luxe. De zithoek is met twee 

langsbankjes en de beide voorstoelen zeer ruim. 

De tafel kan worden uitgeklapt.

Door de zes luiken in het dak en de lichte kleuren 

van de luxebekleding, hout en kastdeurtjes maakt 

het interieur een frisse, prettige indruk. Binnen zijn 

er voldoende kastjes, maar mocht je ruimte tekort 

komen dan biedt de grote garage uitkomst. Die 

ruimte kan nog worden vergroot door het hefbed 

omhoog te draaien, voor het meenemen van fiet-

sen of een motorfiets.

Het rijden was een genot door de sterke motor en 

de automaat; die schakelt wat langzaam maar dat 

went wel. Door een tik tegen de pook laat je ’m 

op- of terugschakelen als je vindt dat dat nodig 

is; we gebruikten dat alleen in de bergen waar 

de schakelrobot in afdalingen vrij lang een lage 

versnelling aanhoudt. Tijdens de reis naar en in 

Zwitserland verbruikten we gemiddeld 12,3 l die-

sel per 100 km (1:8,1) volgens de boordcomputer. 

Ook op besneeuwde wegen hield de camper zich 

prima; sneeuwkettingen waren niet nodig.

De basisprijs is € 70.490. Onze testcamper had 

voor ongeveer € 15.000 aan opties waaronder een 

comfortpakket (onder andere automatische airco, 

ESP, hill holder, cruisecontrol), automaat, 150 pk 

motor, achteruitrijcamera, navigatie, hefbed en 

plisseeverduistering.
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VanTourer Prime 630 L
VERRASSEND IN DETAILS

De roots van de VanTourer buscampers liggen in 

de Knausfabriek in Hongarije. ‘Van’ is in Duitsland 

een ander woord voor buscamper. Opdrachtgever 

voor de bouw is de Duitse dealerketen 

EuroCaravaning. 

Opbouw
Lekker stoer oogt de witte VanTourer met een 

lengte van 6,36 m. Vooral de matzwarte vlakken 

en cirkelvormige print trekken de aandacht. De 

VanTourerserie omvat drie uitvoeringen: de Activ, 

de Comfort en de Prime. Het basisvoertuig van 

de Activ is een Peugeot, de andere twee zijn 

gemaakt van de vertrouwde Fiat Ducato. Wij 

nemen de luxueuze Prime uitvoering onder de 

loep. De Fiat Ducato met 150 pk motor en een 

automatische versnelling is een puike combinatie 

en stilletjes denken wij de beste voor een 

Het is zonneklaar dat de buscamper tegenwoordig qua populariteit met stip op één staat. 
Iedere camperaar kan zo de voordelen ervan opsommen en tja, minder bewegingsruimte 
neemt menigeen dan graag voor lief. In de buscamperwereld is de keus enorm en daarom 
stellen we een wat minder voor de hand liggende camper voor: de VanTourer Prime 630 L. 

camper. Dat veiligheid voorop staat toont ook de 

VanTourer Prime, want de standaarduitrusting 

met ABS, ESP, hillholder en dubbele airbags is 

dik voor elkaar. Elektrisch bedienbare ramen en 

centrale deurvergrendeling horen er ook bij. Een 

luxesnufje: de elektrische opstap bij de schuifdeur 

schuift automatisch naar binnen als de motor start. 

Bijzonder aan de Truma combiketel is dat deze 

op diesel werkt. Als je bedenkt dat de 91 l grote 

compressorkoelkast van Dometic altijd op 12 volt 

werkt, dan blijkt een kleine gasfles te volstaan. 

Immers, alleen de kok bedient nog een gasknop. 

De vindingrijkheid wat betreft bergruimtes is groot 

bij de VanTourerfabrikant. Zo is de kleine gasfles 

netjes weggewerkt aan de rechterzijde tussen 

keuken en bed. Daarnaast draagt montage van de 

(geïsoleerde) schoonwatertank onder de camper bij 

aan extra laadruimte onder het bed.

Tekst en foto’s:  

CamperCaKe
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CAMPERNIEUWS

Wonen en koken
Verwacht geen zeeën van ruimte in deze 

buscamper, wel een trendy zithoek waarvan 

de draaibare voorstoelen de comfortabelste 

zitplaatsen zijn. Perfect zijn trouwens de led-

leeslampjes boven deze stoelen. Toch kun je 

de buurtjes gerust op de koffie vragen, want de 

uitschuifbare dinettebank biedt extra zitruimte. 

De inrichting kreeg veel aandacht en ziet er gelikt 

uit omdat de interieurtinten mooi bij elkaar passen. 

Onder de smalle, vaste tafel hangt een verlengstuk; 

handig om ook op de passagiersstoel aan tafel te 

kunnen eten. Bij mooi weer is een tafel buiten 

uiteraard verreweg favoriet!

Een open opbergvak boven de cabine blijkt in 

de praktijk reuze handig. Voor rugzak, paraplu 

en tablet is er plek in dit duizenddingenvak. 

’s Avonds de cabine verduisteren gaat snel met 

het ingebouwde Remi plisséverduisteringsysteem. 

Kokkerellen in deze camperbus is een gezellige 

bezigheid. Bij mooi weer sta je immers bijna 

buiten je potje te bereiden, want het keukenblok 

staat half voor de schuifdeur. Twee gaspitten 

blijken in de praktijk voldoende om een maaltijd 

te bereiden, gewoon een kwestie van iets 

creatiever te werk gaan. In de drie laden is flink 

wat bergruimte voor het keukengerei. De hoge 

inbouwplek van de koelkast naast het keukenblok 

is praktisch, voor de hangkast eronder moet je 

even door de knieën.

Douche en toilet
De bus is uitgerust met een keurig ingerichte 

toiletruimte met stevige toegangsdeur. Tijdens 

het douchen blijft de toiletruimte droog dankzij 

een douchegordijn. Een raam in de toiletruimte 

maakt het hier snel droog en fris. Verder is er 

een Dometic draaitoilet met keramische pot, een 

kleine hoekwastafel en een ruime bovenkast voor 

toiletartikelen. Fijn zijn de grote spiegels rondom. 

Graag wat ruimer badderen? Kies dan voor een 

grotere badkamer met een ronde douche en 

draaideur.

Slapen
In het grote tweepersoonsbed (1,90/2,00 x 1,70 m) 

achterin lig je met recht prinsheerlijk. Door het 

achterste beddeel omhoog te klappen ontstaat veel 

extra laadruimte (voor je dure fiets bijvoorbeeld). 

Voorin creëer je dan een tof chillplekje. 

Optioneel is een hefdak mogelijk voor twee extra 

slaapplaatsen, favoriet bij de kids.

Resumé 
Deze degelijk gebouwde bus met veel praktische 

bergruimte is het bekijken beslist waard. 

De vanafprijs is € 62.174 waarbij ook hier geldt 

dat aan extra luxe een prijskaartje hangt. Wat 

leefruimte betreft, een buscampertent brengt 

uitkomst tijdens een langer verblijf. <
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Wij maken een ritje in de aantrekkelijk uitgeruste 

Style-uitvoering, een halfintegraal van net onder de 

zevenenhalve meter.

Exterieur
Als basisvoertuig dient de Fiat Ducato met Euro 

6 motor, standaard uitgerust met een relaxt 

vermogen van 130 pk; de gerobotiseerde automaat 

op ons testmodel is als optie verkrijgbaar. Tijdens 

een testrit over de Veluwe hoorden we weinig tot 

geen bijgeluiden en de Sun Living stuurde prima. 

Met een lengte van 7,42 m is de S75 weliswaar 

geen kleintje, het rijklaargewicht van 2840 kg is 

alleszins redelijk. Geen vrees voor hagel want dak 

en wanden zijn van polyester.

Sun Living werd in 2008 als zustermerk van Adria gepresenteerd. Deze aantrekkelijk 
geprijsde campers blinken uit in eenvoud en innovatie. Ze zijn ‘made by Adria’; de campers 
komen uit een van de modernste camperfabrieken in Europa, in Novo Mesto (Slovenië). 
Dankzij het lichte interieur staat er een trendy camper die ook jonge doelgroepen zal 
aanspreken. 

Aan de buitenkant vinden we extraatjes als een 

in kleur meegespoten voorbumper, mistlampen 

en 16 inch aluminium velgen. Wat veiligheid 

betreft is het dik in orde met ESP en hillholder, 

cruisecontrol, traction control met hill descent 

control en airbags voor chauffeur en passagier. 

De toegangsdeur oogt simpel, maar heeft wel een 

gemakkelijke, geïntegreerde instap en een hordeur. 

Aan beide zijden van de camper vinden we een 

toegangsdeur naar de ruime garage, waarin fietsen 

en al het campingmeubilair passen. Bijzonder is het 

bijgeleverde reservewiel met houder. Dat komen 

we niet dikwijls meer tegen. De Thule luifel en een 

groot panoramavenster boven de cabine behoren tot 

de standaarduitrusting van deze Sun Living Style.
Tekst en foto’s:  

CamperCaKe

Sun Living S75 SL Style
VIJF GOEDGEKEURDE ZITPLAATSEN
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CAMPERNIEUWS

Slapen, douche en toilet
Een camper van dik zeven meter heeft ruimte 

voor twee royale eenpersoonsbedden met een 

lengte van 2,10 m. Prettig is de brede opstap 

waaronder praktische bergruimte zit. Lekker 

knus bij elkaar liggen kan ook, gewoon even 

een extra matrasdeel ertussen leggen. Onder 

beide voeteneinden zijn twee royale kasten; 

één daarvan is een hangkast. Spotjes en een 

usb-aansluiting maken het comfortabel. Meer 

camperlengte biedt luxe mogelijkheden. Zo 

treffen we gescheiden ruimten voor de douche en 

voor het toilet. Doordat de geopende toiletdeur 

het woongedeelte afsluit, ontstaat er een fijne 

was- en omkleedruimte. Bovendien herbergt 

de vloer nog twee praktische opbergvakken, 

altijd handig. De inrichting van het toilet 

laat niets te wensen over, er is voldoende 

opberg- en bewegingsruimte. Ook de vierkante 

douchecabine is top; je sluit hem af met een 

kunststofdeur. Er is zelfs een zitmogelijkheid en 

ook een handdoekenstang ontbreekt niet. Die is 

trouwens ook handig voor natte jassen na een 

plensbui! 

Wonen en koken
Door de glanzend witte bovenkasten en frisse 

bekledingskleuren, grijs en petrol (blauw-groen), 

oogt het interieur eigentijds. Lekker veel licht 

komt binnen via het cabinepanoramadak dat 

ook open kan. Helaas moet de zithoek het met 

een klein dakluik doen. Door het ontbreken 

van ramen in de deur en boven de dwarsbank 

oogt het hier ietwat donker. De dwarsbank heeft 

een verstopte vijfde gordelplaats met de zit in 

de rijrichting en een uitschuifbare voetensteun. 

De vaste tafel is verlengbaar tot bij de 

dwarsbank. Het hoekkeukenblok oogt eenvoudig 

met een Dometic driepits gasstel en spoelbak. 

Wel beschikt de kok over een Thetford oven en 

een 142 l koelkast die tegenover de keuken staat. 

Fraai is het doorlopen van de donker getinte 

koelkastdeur tot het plafond. Achter het bovenste 

gedeelte zit de tv-kast verstopt. ’s Avonds maakt 

uitgebreide sfeerverlichting het interieur knus. 

De vloer heeft opstapjes bij de zithoek en naar 

de slaapkamer, dus blijf alert.

Resumé
Voor een prijs vanaf € 66.900 krijgt de camperaar 

veel waar voor zijn geld, want de Style 

uitvoering biedt nogal wat extra’s. Wel oogt het 

plisséverduisteringssysteem in de cabine ietwat 

fragiel, hier is voorzichtigheid geboden. Met de 

mogelijkheid van een hefbed boven de zithoek 

zijn er zomaar vier volwaardige slaapplaatsen. 

Nog meer slapers? Ook van de zithoek is een bed 

te maken. Het is dan qua ruimte wel inschikken 

geblazen maar ja, er gaan veel makke schapen in 

een hok! <
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FLEVOLAND

Flevoland, op de bodem van de vroegere 

Zuiderzee, is duidelijk anders dan de andere 

elf Nederlandse provincies. Dat merk je als je 

de polder binnenrijdt: rechte lijnen, de ruimte, 

de strakke landbouwgronden en de natuur. Dit 

land is ontworpen op de tekentafel. Toch heeft 

Flevoland onverwachte schatten: de voormalige 

eilanden Urk en Schokland, de Batavia, scheeps-

wrakken en vernieuwende architectuur.

Tekst: Bartho Hendriksen

Foto’s: Bartho Hendriksen, Mary Kuiper, Bigstock
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Al in de 17e eeuw waren er plannen om 

de Zuiderzee af te sluiten en het land in te 

polderen. Gebrek aan technische en financiële 

middelen verhinderde dat echter. Pas na de 

zoveelste verwoestende stormvloed was de 

maat vol: op 14 juni 1918 werd onder minister 

Lely de Zuiderzeewet aangenomen. Deze wet 

voorzag in de afsluiting van de Zuiderzee en de 

drooglegging van enkele polders. In 1942, tien 

jaar na de afsluiting van de Zuiderzee, viel de 

Noordoostpolder droog. In 1957 volgde Oostelijk 

Flevoland en in 1986 Zuidelijk Flevoland. 

Flevoland bestaat uit steden met moderne 

architectuur, onafzienbare akkers, afwisselende 

natuurgebieden en aantrekkelijke randmeren 

tussen de polders en het vaste land. Soms hielp de 

natuur een handje mee. Tussen Almere en Lelystad 

bleek een moerassig gebied moeilijk droog te 

malen. Zo ontstonden de Oostvaardersplassen. Het 

is een waardevol natuurgebied met moerassen, 

meertjes, graslanden en wilgenbossen.

De nieuwe wildernis
We starten onze reis door Flevoland in 

het markante Natuurbelevingcentrum de 

Oostvaarders in Almere Buiten. Helemaal boven 

in het gebouw kun je vanuit het Kraaiennest de 

uitgestrektheid van het natuurgebied en, met 

behulp van verrekijkers, de kuddes heckrunderen, 

konikpaarden en edelherten bewonderen. In 

2013 zette de natuurfilm De Nieuwe Wildernis de 

Oostvaardersplassen op de kaart. De spectaculaire 

film toont een jaar uit het leven van zijn bewoners: 

vossen, ganzen, ijsvogels, edelherten en een kudde 

wilde paarden. In de winter van 2017-2018 raakte 

Nederland in de ban van de discussie rond het 

wel of niet bijvoederen van de wilde dieren in de 

winterperiode. Op deze dag laten de bewoners 

zich niet zien.

Via de Oostvaardersdijk zetten we koers naar 

Lelystad,. We rijden over de smalle lijn tussen het 

Markermeer en de Oostvaardersplassen. Vanaf de 

vogelkijkpunten langs de dijk heb je een goede 

kans om zeearenden, grote zilverreigers, lepelaars, 

visarenden en andere vogels te spotten. Ook het 

Markermeer is in beweging: in het meer ontstaan 

de Marker Wadden, een uniek natuurgebied dat 

wordt gevormd door vijf aangelegde eilanden. 

Sinds 2018 vormen de Lepelaarplassen, 

Oostvaardersplassen, Marker Wadden en het 

Markermeer het nieuwe Nationaal Park Nieuw 

Land. 

Bataviastad
De grootste attractie van Lelystad – vernoemd 

naar ir. Cornelis Lely, de grondlegger van de 

Zuiderzeewerken – is het Bataviagebied, waar 

geschiedenis en koopjeslust hand in hand gaan. 

Het 17e-eeuwse VOC-schip De Batavia is de trots 

van Batavialand. De oorspronkelijke Batavia werd 

in 1628 gebouwd in opdracht van de Verenigde 

Oost-Indische Compagnie. Die was speciaal 

ontworpen om de lange reis naar en van Indië te 

ondernemen. Echter, op 4 juni 1629 verging het 

schip op zijn eerste reis voor de kust van West-

Australië. In het museum trekt de Flevowand alle 

aandacht. Op het zestig meter lange borduurwerk 

ontrolt zich de geschiedenis van de Zuiderzee 

vanaf de IJstijd tot de 21e eeuw voor de ogen van 

de kijker. ‘25 vrouwen uit Biddinghuizen werkten 

REPORTAGE

Boven: 

Natuurbelevingcentrum 

de Oostvaarders, 

Almere; links: de 

Batavia in Lelystad; 

rechts: de geborduurde 

Flevowand in museum 

Batavialand
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Boven: Oostelijk 

Flevoland; midden: 

Oud Emmeloord, 

Schokland; onder: 

drie beelden van Urk

veertien jaar aan het kunstwerk. Op 14 juni 2018 

zette prinses Beatrix in het kader van de viering 

van honderd jaar Zuiderzeewet, de laatste gouden 

steek’, vertelt een museummedewerker vol trots. 

In Batavia Stad Fashion Outlet, een nagebouwd 

17e-eeuws vestingstadje, bieden 150 winkels 

topmerken aan met hoge kortingen.

Noordoostpolder
Begeleid door een lange rij windmolens rijden 

we over de Ketelbrug de Noordoostpolder (NOP) 

binnen. Ondanks de Duitse bezetting werd er in 

1941 gewoon begonnen met het droogmalen van 

de polder; na het droogvallen werd de inrichting 

ter hand genomen. In het midden van de polder 

werd Emmeloord geprojecteerd. Op De Deel, 

het grote centrale plein in Emmeloord, verrees de 

65 m hoge Poldertoren als een symbool van de 

eenheid van de polder en de overwinning op het 

water. In een cirkel rond Emmeloord werden tien 

dorpen gepland, op fietsafstand! De NOP maakt 

in tegenstelling tot de twee Flevopolders met zijn 

vele groen langs wegen en rond boerderijen een 

veel intiemere indruk. 

Op Urk
Afslag 13 brengt ons naar Urk. Op 3 oktober 

1939 werd de dijk van Urk naar Lemmer gesloten. 

Een historisch moment: Urk was niet langer 

een eiland. Oorspronkelijk was het eiland zo 

groot als Walcheren maar door stormvloeden 

en overstromingen werd het steeds kleiner. 

Visserij is nog steeds het belangrijkste middel 

van bestaan in Urk. In het spoor van de visserij 

ontstonden aanverwante ondernemingen zoals 

de visafslag, fileerbedrijven, scheepswerven 

en visvoederbedrijven. Op vrijdag liggen de 

palingkotters zij-aan-zij in de haven. Boven de 

haven bevindt zich het oude dorp met zijn kleine 

vissershuisjes in een wirwar van straatjes en 

steegjes. 

Museum Het Oude Raadhuis geeft een indruk 

van de leefomstandigheden van de Urkers in 

vroegere tijden. Tegenover het Kerkje aan de Zee 

staat het indrukwekkende Vissersmonument – een 

vissersvrouw die nog eenmaal omkijkt naar de zee, 

vanwaar haar geliefde had moeten komen. ‘Velen 

in zee gebleven, en hier staan ze ingeschreven, en 

wordt aan hen gedacht’, zo luiden de slotzinnen 

van het gedicht op het monument. Op de 34 

marmeren platen staan 368 namen van hen die op 

zee het leven verloren. 

Nagele, een bijzonder dorp
Nagele vormt qua architectuur een gedurfde 

uitzondering. Het dorp was een project van de 

architectengroepen De 8 en Opbouw waarin 
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bekende architecten zoals Gerrit Rietveld, 

Aldo van Eyck en tuinarchitect Mien Ruys 

samenwerkten. Licht, ruimte en leefbaarheid 

vormde het motto van de modernisten. 

De voormalige katholieke kerk is in gebruik als 

Museum Nagele. De expositie gaat in op de 

ontstaansgeschiedenis van Nagele. De aanwezige 

vrijwilligers – van wie de meesten geboren en 

getogen zijn in Nagele – vertellen enthousiast hun 

eigen levensverhaal en hoe het leven in de dorpen 

in de afgelopen decennia veranderde. In een kubus 

kijken we naar de film Nieuw Dorp op Nieuw 

Land van Louis van Gasteren die een uniek beeld 

geeft van de aankomst in Nagele en het leven in 

de eerste periode in de polder.

Werelderfgoed Schokland
Het voormalige eiland Schokland wordt nu 

geheel door land omgeven. Het eiland werd in 

1859 op last van koning Willem III ontruimd. 

De omstandigheden waarin de Schokkers 

leefden waren door het oprukkende water 

onhoudbaar geworden. Tijdens de aanleg van de 

Noordoostpolder in 1942 kwam het eiland als 

een zichtbare verhoging in het landschap weer 

tevoorschijn. Rond de kerk van Middelbuurt, een 

van de drie buurten op het eiland, is in diverse 

Zuiderzeehuisjes het onlangs geheel vernieuwde 

museum ondergebracht. 

Een rondje Schokland brengt je op de Zuidpunt 

waar de kerkruïne Ens en de vuurplaat staan. 

Op de Noordpunt verrassen het gerestaureerde 

Boven: Schokland en 

Oud-Kraggenburg; 

midden: dieren in de 

Orchideeën Hoeve; 

onder: in de jaren 50 

was de huizenbouw 

van Nagele zeer 

vernieuwend

haventje van Oud Emmeloord en twee kleine 

gebouwen: De Misthoorn en De Lichtwachter. 

Een verstilde plek. Je loopt vervolgens via de 

Gesteentetuin in het Schokkerbos, geologische tuin 

met zwerfkeien, terug naar het museum. De tuin 

ligt op een plek waar keileem aan de oppervlakte 

komt. 

Oude kraggen
De Zwartemeerweg is een typische polderweg: 

lang, recht en door hoge bomen omzoomd. 

Links en rechts zie je de karakteristieke 

bedrijfsgebouwen met schokbetonnen platen 

en daken met rode pannen. Al van verre is de 

vuurtoren met zijn rode dak te zien die hoog 

boven het omringende akkerland op een terp 

ligt. Hier was de vluchthaven Oud-Kraggendijk 

waar schepen bij mist en storm konden schuilen. 

Voor de aanleg van havendammen werden 

‘kraggen’ gebruikt: drijvende eilanden van riet 

en waterplanten. Niet ver hier vandaan staat aan 

de Zwartemeerdijk het kunstwerk Pier+Horizon 

van Paul de Kort. In het Zwarte Water ligt een 

meterslange pier, omgeven door drijvende kraggen 

die begroeid zijn met riet. Het kunstwerk heeft een 

eigen website (www.pierplushorizon.nl) waarop 

je de veranderingen kunt zien die het kunstwerk 

ondergaat.

Waterloopbos 
Niet ver van Marknesse ligt het Waterloopbos. 

Hier hebben veel Nederlanders leren werken met 

Camperplaatsen
De camperplaatsen liggen goed verspreid over 

de provincie, van Almere tot  Zeewolde. Op de 

grote parkeerplaats van Urk kunnen 22 campers 

strak in het gelid terecht. Camperplaats Afslag 

Nagele (www.afslagnagele.nl) biedt ruime 

plaatsen voor camperaars die op zoek zijn naar 

ruimte, rust en een beetje luxe. Bij de Orchidee-

en Hoeve kun je op het parkeerterrein je camper 

plaatsen. Er zijn geen voorzieningen. Cranen-

burg in Luttelgeest heeft plaats voor veertig cam-

pers. Het terrein ligt tegenover het Kuinderbos. 



De specialist in camper- en caravanverzekeringen!

T  (0523) 28 27 29    E  info@avecoverzekeringen.nl    I  www.avecoverzekeringen.nl

Klanten over Aveco

8,4

Waarom Aveco?

Standaard eigen risico van € 150,- bij 

herstel door aangesloten camperbedrijf

Unieke verzekeringen voor nieuwe en 

jong gebruikte campers

Repatriëring van de camper bij ziekte 

standaard meeverzekerd

Vervangende camper bij schade en pech

Aveco Alarm Centrale 24/7 bereikbaar bij 

pech, schade en/of ziekte

Persoonlijk contact met uw adviseur

Nog meer unieke voordelen

� 365 dagen aaneengesloten reizen met 

de camper is toegestaan

� Diefstalbeveiliging gratis meeverzekerd

� Bij luifel- en/of hagelschade geen 

terugval in no-claimkorting

� Uitlenen aan vrienden en familie is 

meeverzekerd

� Geen verhoogd eigen risico bij 

eenzijdige schade
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water. In het openluchtlaboratorium werd aan de 

hand van modellen  onderzoek gedaan naar tal 

van waterwerken die na de Tweede Wereldoorlog 

werden uitgevoerd. In de 200 m lange Deltagoot 

werden de pijlers van de stormvloedkering in de 

Oosterschelde door kunstmatig opgewekte golven 

getest. Met behulp van kunstenaars is de Deltagoot 

veranderd in een kunstwerk dat moet opgaan 

in een groen monument. Een monumentaal 

kunstwerk. In paviljoen Het Proeflab//, de nieuwe 

ontvangstplek van het Waterloopbos, kun je terecht 

voor koffie of een lekkere lunch. 

Een orchideeëntuin verwacht je niet direct in 

de Noordoostpolder. De Orchideeën Hoeve in 

Luttelgeest is een grote, overdekte, tropische tuin 

waar naast orchideeën tropische planten en dieren 

zich thuis voelen. Je wandelt door het Amazone 

regenwoud, de citruslaan en de vlindertuin. 

Heren van Kuinre
Van de orchideeënpracht is het een korte rit naar 

het Kuinderbos, het grootste en oudste bos van de 

Noordoostpolder. Tussen 1949 en 1956 groeven de 

polderpioniers met de hand 150 km aan greppels 

om het terrein te ontwateren en plantten meer dan 

100.000 boompjes. Nu, meer dan zeventig jaar 

later oogt het Kuinderbos als een volwassen bos. 

Niet ver van de parkeerplaats liggen de restanten 

van de Kuinderburcht. De roemruchte heren van 

Kuinre hadden op deze strategische plek rond 

1170 hun burcht gebouwd van waaruit zij hun 

rooftochten op de Zuiderzee uitvoerden en de 

scheepvaart naar de Hanzesteden langs de IJssel 

controleerden. Bij het verlaten van het Kuinderbos 

laten we ook het bord ‘Welkom in Flevoland’ 

achter ons en rijden we ongemerkt het ‘oude land’ 

in. Het nieuwe land met zijn strak ontworpen 

landschap, onverwachte natuur, monumenten en 

lange geschiedenis is duidelijk anders dan de rest 

van Nederland. <

Beleef de tulpen
Vanaf half april staat Flevo-

land in bloei en kleuren 

de tulpen de velden rood, 

oranje, geel en paars. De uit-

bundige tulpenpracht maakt 

Flevoland tot een echte 

tulpenprovincie. Met de 

speciale Tulpenroutes geniet 

je te voet, op de fiets of met 

de auto van de prachtige 

kleuren. Elk jaar wisselen de 

tulpenvelden zodat de routes 

aangepast moeten worden. 

Kijk daarom tijdig op  

www.tulpenrouteflevoland.nl.

Boven: Waterloopbos; 

midden: overblijfselen 

van de Kuiderburcht; 

links: uil in Kuinderbos



56    •    TopCamper 17    •    maart 2019

Deze Rapido 850 F staat standaard op een 

Fiatchassis met een 2,3 l Euro 6 dieselmotor. 

De door ons bekeken camper beschikt over een 

150 pk motor met automatische versnellingsbak, 

een toffe combinatie. Mede door z’n bescheiden 

striping staat er een stijlvol geheel. Plezierig is de 

polyester opbouw die bescherming biedt tegen 

een hagelbui zodat z’n jas geen deuken oploopt. 

Daarnaast behoedt een speciale gelcoating de 

opbouw voor snelle verkleuring door uv-straling, 

een geruststellend idee. De bodem van polyester 

is een goede voorzorg tegen vochtinvloeden. 

ABS, airco in de cabine, bestuurdersairbag en 

ledverlichting horen tot de standaard uitrusting. 

De wagen beschikt over een dubbele vloer. 

Dat is vooral ‘s winters fijn als extra isolatie. 

Een luik rechts achterin geeft toegang tot de 

bagageruimte, die is uitgerust met verlichting en 

sjorogen. Vouwfietsen passen hier in evenals het 

campingmeubilair. Verder zijn de elektronica 

Dat ook in Frankrijk charmante campers het levenslicht zien is niet zo verwonderlijk. 
Want de Fransen weten op campergebied waarover ze praten. Praktisch ieder dorp koestert 
per slot van rekening z’n camperplek. De hoogste tijd dus om de schijnwerpers op het 
Franse product te richten. In Mayenne, de thuisbasis van Rapido, rolt de ruim 6,5 m lange 
850 F van de band: een compacte integraal die over een mix van een Frans bed- en een 
queensbedopstelling beschikt.

en de aardlekschakelaar hier ondergebracht. 

Goed uitgerust is de Hartal toegangsdeur met 

raam, afvalbak en dubbele sloten. Naast een 

geïntegreerde instap is er ook een elektrisch 

bedienbare opstap. Wel jammer dat Rapido (nog) 

niet bredere deuren in zijn campers monteert.

Slapen en badderen
Vanwege z’n originele slaapkamerindeling nemen 

we eerst achterin een kijkje. Rechts staat het 

tweepersoonsbed dat een kruising is tussen een 

Frans bed en een queensbed. Zo kun je ook via 

de (smalle) rechterzijde in en uit bed stappen. 

Naast het bed staat het wastafelmeubel, handig 

om ’s morgens snel de slaap uit je ogen te wassen. 

Bijzonder is de spiegelschuifwand, die óf het raam 

óf de toiletkast tevoorschijn tovert. En zelfs een 

ruime kledingkast met hanggedeelte staat klaar. 

Links achterin is de douche- en toiletruimte die 

met een stevige houten deur wordt afgesloten. 
Tekst en foto’s:  

CamperCaKe

Rapido 850 F
MET CREATIEF INGERICHTE SLAAPKAMER
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CAMPERNIEUWS

Het banktoilet van Thetford staat tegen de 

achterwand, ervoor ligt de douchebak.

Wonen en koken 
Verrassend ruim oogt de sfeervolle woonruimte. 

In de zithoek is het gezelligheid troef, zelfs met 

vijf mensen zit je hier riant. Trouwens, die vijfde 

persoon mag ook meerijden omdat de dwarsbank 

een vijfde gordelplek biedt. De lichte houttint 

met mocca accenten kleurt mooi bij de stoffering. 

Handig gaat het verduisteren van de voorruit via 

een groot plissérolgordijn. Het televisiescherm is 

naast de toegangsdeur bevestigd; de filmliefhebber 

kan het best een van de voorstoelen inpikken. 

Ook wat verlichting betreft valt er niets te klagen, 

’s avonds is het binnen echt huiselijk. Prettig is 

de bewegingsruimte voor het keukenblok, zo 

treft de kok een lekker werkplekje. Dankzij een 

langwerpig gevormd driepitsgasstel rest er nog 

aflegruimte. De keuken beschikt over slimme 

extraatjes zoals een kruidenrek, keukenrolhouder 

en handdoekhaak. Goed is de aanwezigheid van 

een afzuigkap waarmee de kookluchtjes snel 

verdwijnen. Een smalle Dometic koelkast (135 l) 

met vriesvak staat tegenover de keuken. De vloer 

in lichte houtstructuur bezit een opbergvak en 

heeft alleen naar het slaapgedeelte een opstap. 

Voor extra privacy in de slaapkamer kun je de 

houten schuifwand dichttrekken.

Resumé 

Camperfabrikanten kiezen nog zelden voor een 

wagen met een Frans-bed-opstelling. Jammer, want 

je krijgt een enorm ruimtegevoel in deze Rapido 

850 F. Zeker wanneer je bedenkt dat z’n lengte 

slechts 6,64 m bedraagt. En dat is toch net even wat 

makkelijker manoeuvreren en parkeren. De prijs 

van het door ons bekeken model is € 89.780. <
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Aart Camperinbouw 
bouwt de Smallander

Die bedrijfskundige aanpak heeft Aart 

Camperinbouw recentelijk een ‘Confor-

mity Statement’ opgeleverd, als eerste 

camperinbouwbedrijf in Nederland. Dat is 

een erkenning door de RDW voor de con-

stante kwaliteit van het ombouwproces. 

Dat vraagt om een toelichting.

Formeel zit het zo
De RDW, vroeger Rijksdienst voor het 

Wegverkeer, verklaart hiermee dat Aart 

Camperinbouw alle voertuigen die aan 

bepaalde specificaties voldoen, op dezelf-

de wijze bouwt. Omdat het gaat om het 

aanpassen van busjes van het type Volks-

wagen Transporter T5 en T6, spreekt de 

goedkeurende instantie van ‘ombouwen’. 

Hiervoor werd de Erkenning Goedkeuring 

Uit het dorp Heino, ten zuidoosten van Zwolle, komen 

mooie camperbusjes. Het Heinose Aart Camperinbouw 

heeft al veel degelijke en betrouwbare campers afgeleverd. 

Het bedrijf werkt met verschillende merken busjes en 

is gespecialiseerd in de ombouw van de Volkswagen 

Transporter, T5 (2003-2015) en T6 (vanaf 2015). Men is 

ervan overtuigd dat de kwaliteit van het eindproduct een 

optelsom is van gemotiveerde en enthousiaste vakmensen, 

van degelijke onderdelen die worden gemonteerd en van een 

geöliede bedrijfskundige aanpak.

advertorial

Wijziging Constructie (EGWC) verleend, 

met als bewijs de verklaring (statement) 

dat alle voertuigen van een bepaald type 

conform een vastgelegd en door de RDW 

goedgekeurd productieproces worden 

(om)gebouwd (conformity).

En in de praktijk ...
... gaat het vooral om de typegoedkeuring 

van de zit-/slaapbank, de bevestiging er-

van en de bevestiging van de veiligheids-

gordels. Die goedkeuring is verplicht in 

alle landen van de Europese Unie. Na-

tuurlijk heeft het proces tot het verkrijgen 

van een GWC niet alleen betrekking op 

het product, maar ook op de organisatie 

van het bedrijf. Daarvoor is een audit uit-

gevoerd, waarbij aspecten als goederen-

stroom, veiligheid en bovenal de waar-

borg dat kwaliteit geleverd blijft worden, 

door functionarissen van de RDW aan een 

kritische blik onderworpen. Dat zullen zij 

ook blijven doen, door regelmatig product 

en productieproces van Aart Camperin-

bouw te monitoren.

Smallander
De Smallander is een als kampeerauto in-

gerichte VW Transporter, net als de Califor-

nia of Westfalia. Maar er zijn enkele grote 

verschillen. Het bed is breder, namelijk 

1,30 m. De meubelbouw heeft een gerin-

ge diepte, het ‘smal’ uit de Sallandse cam-

pernaam, waardoor het bewegen en het 

draaien van de voorstoelen gemakkelijker 

wordt. De bank heeft niet twee maar drie 

zitplaatsen met gordels. Overigens zijn de 

breedte van de bank en van de meubels in 

overleg aan te passen.

Autobedrijf Van Tuyl in Herwijnen (Betu-

we), specialist in compacte campers zoals 

de Ford Westfalia Nugget, is ook dealer 

van de Smallander.•
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Op het toppunt van hun macht zijn er niet meer 

dan 40.000 Inca-indianen geweest. Maar ze 

veroverden een gebied met tien miljoen inwoners. 

Het liep van het zuiden van Colombia, via 

Ecuador, Peru en Bolivia door naar Argentinië en 

Chili; uiteindelijk een rijk van 4000 km lang. Dat 

nu is ons reisgebied voor deze etappe.

Indrukwekkend opgebouwd rijk
De ruggengraat van het territorium werd gevormd 

door de Andes. Grote delen van het gebied 

liggen op een hoogte van 4000 m. Diepe kloven 

REIZEN DOOR INCALAND
Toen Europa nog in de middeleeuwen leefde – we schrijven eerste helft 

veertiende eeuw – begon een klein volk in Latijns-Amerika aan een 

ongekende uitbreiding: de Inca’s. Hun stamgebied lag in Cuzco, een plaats 

in het huidige Peru. Het stadje heeft grandeur en toont de sporen van een 

groots verleden; dat blijkt ook uit de architectuur.

Tekst en foto’s: Harry Fitié 

en Marleen Schreuder

doorsnijden de hoogvlakte. En daarnaast zie 

je altijd wel een paar grote jongens, bergen 

en vulkanen die met hun ruim 6000 m overal 

boven uitsteken. Naar onze maatstaven is het 

een onherbergzaam, moeilijk toegankelijk 

gebied. Maar de Inca’s hebben er een geoliede 

samenleving van gemaakt. En dan te bedenken 

dat ze het wiel niet kenden en ijzer ook niet. Er 

was geen geschreven taal. Hun economie was 

gebaseerd op ruilhandel, geld kenden ze niet. 

Hun lastdieren hadden beperkte mogelijkheden 

als ze het vergelijkt met paarden of kamelen. Met 

FRAGMENTEN UIT EEN REISJOURNAAL – DEEL 3: PERU, BOLIVIA
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god van de indianen. Ze is in eerste instantie een 

beschermende god. Maar daar wil ze wel wat 

voor terug hebben. Een deel van de welvaart die 

men verwerft moet aan haar worden geofferd. 

Hoe groter het offer, des te meer geluk en rijkdom 

te verwachten valt. In dit geval bestaat het offer 

uit snoepgoed, cocabladeren, kruiden, bier en 

puur alcohol. En natuurlijk de dode lamakalfjes, 

waarschijnlijk ’s nachts geboren en vervolgens 

doodgevroren.

Een bijzonder ritueel
Als de brandstapel klaar is wordt op elke hoek van 

een denkbeeldig vierkant een fles bier geplaatst. 

De man richt zich op en kijkt met gesloten ogen 

over de vlakte. Hij heft zijn armen omhoog en 

vraagt de godin het offer te aanvaarden. De 

lama’s worden versierd met zilveren strookjes. 

Cocabladeren en kruiden worden toegevoegd. 

De man besprenkelt het offer met pure alcohol. 

Daarna brengen de vrouwen het dubbele offer 

naar de brandstapel. Ook daar gaat het optuigen 

verder. De lama’s krijgen een fleurig koord om de 

hals en worden rechtop gezet. Vervolgens krijgt 

elke volwassene een fles alcohol in handen. Ze 

cirkelen rond de brandstapel en besprenkelen het 

offer. Dan is het zover. De man vraagt opnieuw 

of Pachamama het offer wil aanvaarden en steekt 

de nu van alcohol doortrokken brandstapel aan. 

Dat gaat zonder moeite. Nadat de bierflessen 

zijn geschud wordt de inhoud spuitend aan de 

REISVERSLAG

Links: Machu Picchu; 

rechts: lamafoetussen 

als offerrande; 

onder: offerritueel 

voor Pachamama, 

Moeder Aarde

deze ‘uitrusting’ vestigden ze een rijk dat op zijn 

hoogtepunt het grootste was van de toenmalige 

wereld. Als je door het oude Incarijk reist, kun je 

niet anders dan bewondering hebben voor hun 

prestaties. Te meer als je tijdens de reis stuit op 

enorme verschillen in klimaat, bodemgesteldheid 

en hoogte, zelfs op kleine afstand (zie kader enkele 

bladzijden verderop).

Offer aan Moeder Aarde
Het overgrote deel van de bevolking hier is 

katholiek. Dat neemt echter niet weg dat nog veel 

oude indiaanse gebruiken in zwang zijn. Bij toeval 

zijn we daar getuige van als we naar een mooi 

uitkijkpunt rijden. Bij een mirador ontmoeten we 

een indianenfamilie die voorbereidselen treft voor 

een offer aan Pachamama, Moeder Aarde. Het 

is een schitterende omgeving. We kijken op een 

hoogte van circa 4000 m uit over een vruchtbare 

vlakte die een paar honderd meter lager ligt. Dit 

zijn stadsindianen; gefotografeerd worden vinden 

ze geen probleem, ze nodigen ons zelfs uit om 

toe te kijken. De man bouwt een houtstapel. Hij is 

duidelijk de leider van het ritueel. Op twee vellen 

papier ligt kleurig snoepgoed. Op elk blad ligt een 

dood lamakalfje. Pachamama is de belangrijkste 

Wereldreis in vier winters
Harry Fitié (68) en Marleen Schreuder (62) zijn 

ervaren wereldreizigers, ook per camper. In 

2014 bouwden zij een korte Mercedes Sprinter 

om tot een camper die precies aan de 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 en 16 zijn hun 

verhalen over Uruguay, Brazilië, Paraguay, 

Bolivia en Chili opgenomen.
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aarde geofferd. Men neemt afstand en kijkt toe 

hoe de vlammen het offer langzaam verteren. 

De plechtige sfeer is inmiddels doorbroken, er 

wordt gelachen en er worden foto’s gemaakt. Dat 

is het mooie van reizen: we rijden naar boven voor 

het uitzicht, en worden verrast met een interessant 

ritueel.

Vergane glorie
Een bijzondere attractie tijdens de reis zijn de 

spooksteden, die geheel of gedeeltelijk zijn 

ontvolkt. Het mechanisme is altijd hetzelfde: er 

wordt een rijke mijn ontdekt in een afgelegen 

gebied, men bouwt een infrastructuur zoals huizen 

voor de mijnwerkers en een spoornet om het 

erts af te voeren, en als de mijn raakt uitgeput, 

ontvolkt de streek en raakt alles in verval. Maar 

door het droge klimaat blijft een en ander heel 

goed bewaard. We bezoeken Pisagua in Noord-

Chili, ooit een belangrijke haven voor de afvoer 

van erts, nu een vissersplaatsje in verval. De weg is 

steil, hoog en smal; je moet hier geen tegenligger 

tegenkomen. Het moet ooit een bloeiend stadje 

zijn geweest. Daaraan herinneren de koloniale 

huizen en het grote theater. Dat dateert van 1882 

en heeft een schitterende voorgevel. Het dak 

en de zijgevels van het theater zijn bedekt met 

golfplaten met grote gaten. Binnen is het complete 

interieur nog aanwezig maar de tand des tijds is 

goed zichtbaar. Het beschilderde plafond bladdert 

en komt op meerdere plekken naar beneden. 

De coulissen hangen scheef en vertonen scheuren. 

De wind waait door het gebouw dat aan alle 

kanten kiert. Je kunt nog wel zien dat het vroeger 

allure had. Nu wonen in het dorp nog driehonderd 

mensen waarvan negentig kinderen. Die kunnen 

met zijn allen in het theater. En dan is er nog plaats 

over!

Zwaar terrein
De hoofdwegen in Zuid Amerika zijn in het 

algemeen heel behoorlijk. Maar als je van de 

gebaande paden afwijkt, kom je vaak voor 

verrassingen te staan. Zo kun je verzeild raken op 

een smalle eenbaansweg langs ijzingwekkende 

afgronden van wel duizend meter diep, zoals de 

weg door de Cañon del Pato (Eendenkloof) in 

Peru. Bij elke bocht en elke tunnel gaat er een 

schietgebedje omhoog: alsjeblieft geen tegenligger. 

Of de weg door de Salar de Hombre Muerto 

(Zoutvlakte van de Dode Man) in het noorden 

van Argentinië. Die laatste tocht heeft veel van de 

Boven: met de klok 

mee: terrassenbouw uit 

de Incatijd; stadsbeeld 

Cuzco, Peru; markt en 

bloemenmarkt Cuzco; 

Inca’s bouwden zonder 

voegen, sterk genoeg 

bij natuurrampen en 

Spaanse aanvallen; 

onder: door zandduinen 

naar Pisagua
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auto gevergd. Om precies te zijn, aan het einde 

van de rit waren de achterste schokbrekers naar de 

filistijnen en de voorste in dubieuze staat. Dat zit 

zo. 

We rijden door de Altiplano, de hoogvlakte van 

de Andes. De voorgenomen tocht voert circa 

driehonderd kilometer over een gravelweg door 

een zeer onherbergzaam gebied. Halverwege 

is een mijn waar onder andere lithium wordt 

gewonnen. Behalve de mijnwerkers woont hier 

geen mens. De weg loopt op een hoogte van 

ruim 4000 m. Behalve gras groeit hier vrijwel 

niets. Regelmatig kom je de kleine kameelachtige 

vicuñas tegen; de mannetjes vaak alleen, de 

familie in een groep. Bij de Salar de Hombre 

Muerto is een kleine begraafplaats. Je vraagt je af 

wie hier zo van God en alle mensen verlaten zal 

liggen. 

De weg loopt door het zoutmeer, hobbelig en over 

keien en zoutklonten. Niet fijn rijden, maar nog 

wel te doen. Halverwege het meer is de afslag. Uit 

de verte ziet het donkere wegdek er goed uit. Dat 

blijkt tegen te vallen. Er zitten gaten in de weg van 

meer dan een halve meter diep. De auto stuitert 

over de dijk. Het vraagt om stuurmanskunst. 

Boven, met de klok 

mee: vicuña’s op de 

hoogvlakte; bochtjes 

draaien op de oostflank 

van de Andes; rotsen 

in dertien kleuren; 

traditonele kledij 

in Bolivia; links: 

dorpsfeest in Bolivia 

en daaronder Pisagua: 

onder: de Mercedes 

Sprinter in dinogebied
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Je moet vaart houden maar tegelijkertijd moet je 

er voor zorgen niet in een gat terecht te komen. Al 

kreunend en met af en toe een onvertogen woord 

vorderen we langzaam. Dan ontwaren we voor 

ons een personenwagen die … stil lijkt te staan? 

Inderdaad, de personenauto komt nauwelijks 

vooruit. We moeten afremmen. Dan gaat het 

verkeerd en komen onze beide achterwielen in 

een groot gat terecht. In de personenwagen zitten 

drie Argentijnse jongens die al vier uur bezig zijn 

om stukje bij beetje verder te komen. Ze vullen 

de gaten in de weg met stenen, rijden een tiental 

meters verder en graven de stenen weer op voor 

Boven: met 6542 m is 

de uitgedoofde vulkaan 

Sajama de hoogste 

berg van Bolivia

het volgende stuk. We proberen met zijn allen 

onze auto vooruit te duwen maar de wielen 

draaien door en we komen alleen maar vaster te 

zitten. Er zit niets anders op dan de auto omhoog 

te krikken en onder de wielen stenen te leggen. 

We vinden opnieuw uit hoe de krik werkt en de 

auto komt langzaam omhoog. Eerst de rechterkant, 

zonder grote problemen. Dan de linkerkant, dat 

gaat minder goed. De krik staat scheef en de auto 

maakt een schuiver. Ook de rechterkant komt 

hierdoor half op de onderliggende steen te staan. 

We hebben geen keus en moeten een poging 

wagen. Vol gas, de auto springt omhoog, maakt 

Landschapsverschillen
De eerste foto werd genomen bij Arica, Noord-

Chili; de golven van de Stille Oceaan breken op 

de kust. Ga je 20 km landinwaarts dan kom je in 

de Atacamawoestijn, ‘s werelds droogste woes-

tijn. Smeltwater uit de Andes zorgt er voor dat er 

zo af en toe oases te vinden zijn. De derde foto 

is 100 km naar het oosten genomen, in Bolivia. 

Besneeuwde vulkanen houden de wacht over de 

hoogvlakte. De laatste foto is weer 50 km verderop 

geschoten, in een indianendorp aan de voet van 

een vulkaan. We overnachten hier bij een kerk uit 

de 17e eeuw. Binnen een afstand van 170 km vind 

je al dit moois, zoveel verschillen! En je kunt ze in 

één flinke dagtocht zien.
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de koplampen. De hele operatie duurt misschien 

een half uur. Zelf hadden we dit nooit kunnen 

vinden. We bedanken onze redders hartelijk en 

nemen afscheid. 

Hobbels in het verschiet
We zitten nu aan de noordkant van het Incarijk, 

dicht bij de grens tussen Peru en Ecuador. Het plan 

is om via Colombia en de Midden-Amerikaanse 

staten naar Los Angeles (VS) te rijden. Maar 

daarvoor zijn nog wel twee belangrijke hobbels 

te nemen. De eerste is het ontbreken van een weg 

tussen Colombia en Panama, de zogenaamde 

Darien Gap. We zullen de auto dus moeten 

verschepen. De tweede hobbel is de politieke 

situatie in Nicaragua. Het is er zeer onrustig. We 

gaan bekijken hoe we deze hindernissen kunnen 

nemen, of omzeilen. <

Met de klok mee: door 

de plassen op weg naar 

de Laguna Brava in 

de Argentijnse Andes; 

in het land van 1000 

vulkanen; folklore 

in Peru; flamingo’s 

op de Altiplano, het 

hoogland ten oosten 

van de Andes

Wordt vervolgd – zie ook  

harryenmarleen.reislogger.nl

een zwieper, maar komt met vier wielen terecht 

op een vlak stuk grond. Opgelucht halen we 

adem. Slalommend langs de gaten halen we de 

personenwagen in die alweer lijkt stil te staan. 

Van de Argentijnse jongens horen we dat de weg 

stopt. Zij kunnen niet verder rijden. Een paar meter 

bij ons vandaan ligt een nieuwe weg, maar er is 

geen oprit. Het talud is zeker twee meter hoog, 

daar komen we nooit op. We zullen terug moeten, 

er is geen andere optie. We spreken af om de 

volgende morgen vroeg samen terug te rijden. En 

dan gebeurt er een klein wonder. Het is al donker 

als er in de verte twee koplampen op de zoutvlakte 

opdoemen. Het zijn mijnwerkers. En ze willen ons 

helpen. Ze weten een plek waar we de nieuwe 

weg op kunnen. In het pikdonker rijden we achter 

ze aan, de witte vlakte spookachtig verlicht door 
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nieuwste ontwikkeling van zijn matrastijk: er 

worden wasbolletjes (Thermic) in verwerkt. Dat 

systeem zorgt ’s zomers voor afkoeling en geeft 

’s winters een behaaglijker gevoel. De tijk is 

voorzien van ritsen, kan dus worden afgenomen en 

is daarmee wasbaar.

Testen in de praktijk
Uniek is vervolgens de procedure. In onze camper 

komen twee proefmatrassen naar onze smaak. 

Daarmee rijden we naar de dichtstbijzijnde 

camperplek. Onze bedden blijken nu meer 

aantrekkingskracht te hebben, want we liggen 

er al vroeg in. ’s Morgens zijn we verbaasd over 

het effect en beseffen eens te meer wat een 

goede matras uitricht. We stappen beslist fitter en 

beter uitgerust uit bed! Na twee nachten zijn wij 

overtuigd en geven telefonisch onze bevindingen 

door aan Bart. En jawel, aan het eind van de 

middag liggen onze nieuwe matrassen klaar, 

precies op maat. 

Bart denkt in oplossingen dus komt er voor iedere 

bedmaat een passend matras. Voor het hefbed 

geeft een paar centimeter minder dik matras 

hetzelfde liggevoel als die van achttien centimeter. 

Mocht je na enige tijd toch lichamelijke klachten 

ondervinden, is Bart er alles aan gelegen deze op 

te lossen.

Ook voor een zogenaamd Frans bed, met 

een afgeschuinde hoek, is een nieuwe matras 

verkrijgbaar. Hoeslakens en moltons kunnen 

ook op maat worden besteld. Op www.

twentelandmatrassen.nl vind je nadere informatie 

en prijzen.<

Het is mogelijk om vervangende matrassen 

specifiek voor jouw type camper te laten maken. 

Bijvoorbeeld Twenteland Matrassen in Albergen 

levert die service. Op basis van jarenlange ervaring 

belooft dit bedrijf je een comfortabele nachtrust 

in de camper te bieden, net als thuis. Wij rijden 

naar het Twentse land om de mogelijkheden te 

onderzoeken want tja, over onze campermatrassen 

zijn we ook niet al te enthousiast. 

Bart Schalk runt zijn bedrijf al ruim 25 jaar; 

de laatste tien jaar richt hij zich vooral op 

matrasontwikkeling. Vier basismatrassen liggen 

klaar voor het proefliggen. Als iemand zegt hier 

niet goed op te liggen, gaat Bart een andere 

oplossing verzinnen. Meestal gaat het dan om 

mensen met specifieke klachten, 95 procent ligt 

meteen goed op (een van) de basismatrassen.

De samenstelling van een matras
De matraslagen bestaan uit koudschuim. 

Daarmee is hetzelfde comfort bereikbaar als met 

traagschuim; koudschuim ademt echter beter en 

biedt een langere levensduur. De samenstelling 

van de lagen beïnvloedt het ligcomfort. Het 

topmodel uit de collectie (Excellent 4 you) omvat 

vier lagen. Het verlijmen en op maat maken 

is Barts werk, naaisters maken vakkundig de 

matrastijken. Uiteindelijk bepaalt de tijk mede 

of een matras goed ademt. Trots toont Bart de 

Een vervangende matras  
kan de nachtrust verbeteren
In de meeste campers is een matras een ondergeschoven kindje. 
De fabrikant kickt op zoveel mogelijk zichtbare luxe, een matras 
valt daar normaliter niet onder. Overigens, ook na aanschaf van 
een tweedehands camper ligt u vast een stuk prettiger op een 
nieuw, fris matras.
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Tekst en foto’s: 
CamperCaKe
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DE SCHOTSE KEUKEN

Wie een blik werpt op een authentieke Schotse menukaart, met daarop 

gerechten als haggis, neeps, tatties, cock-a-leekie, cranachen en kedgeree, 

kijkt meteen in de ziel van het land. Ziet de woeste Vikingen op hun schepen 

op de oceaan, hoort de stormen jagen door de mistige bergen en dalen in 

de Highlands, voelt het aangename klimaat van de Lowlands en zinkt weg 

in de diepe, zwarte, visrijke wateren van de Schotse lochs. Schotland is een 

land van tradities en de Schotse keuken is er een van traditionele gerechten.

BIJTEN IN RIJKE TRADITIES 

tekst: Hans van Bergen
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Er zijn maar weinig landen die zoveel nationale 

gerechten hebben als Schotland. Er zijn er zelfs 

enkele bij, zoals haggis, die qua emotie en 

nationale gevoelens die ze oproepen voor de 

Schotten bijna dezelfde status hebben als hun 

volkslied. Die verknochtheid met de nationale 

gerechten heeft alles te maken met de trots van 

de Schot op zijn geschiedenis en op zijn land. 

Eigenlijk mag je Schotland, omdat het een deel is 

van het Verenigd Koninkrijk, officieel geen land 

noemen. Maar de Schotten zelf spreken hoe dan 

ook van hun land. En het vasthouden aan de rijke 

tradities, zoals de gastronomische, weerspiegelt 

de Schotse trots en hang naar zelfstandigheid. Net 

zoals elke hap die je er tijdens je vakantie neemt 

van elk traditioneel gerecht dat doet.

CULINAIR

Clans
De spreekwoordelijke zuinigheid van de Schotten 

komt goed tot uiting in de gastronomische 

historie. Van de zeer rijke oogsten van fruit en 

groente, de rijke opbrengsten van de visserij uit 

de Schotse zoete en zoute wateren en van de 

rijke veeteelt, wordt nauwelijks iets verspild. 

Dat is voor een groot deel terug te voeren op de 

enorme invloed die het oude clansysteem heeft 

gehad op de Schotse keuken. Het Keltische woord 

‘clan’ betekent zoveel als ‘familie’ of ‘kinderen’. 

Aan het hoofd van zo’n clan stonden koningen 

of landeigenaren. Ze hadden vaak grote stukken 

land in eigendom en de opbrengsten daarvan 

waren de belangrijkste bronnen van inkomsten. 

De hogere rangen in de clanhiërarchie namen 
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het er goed van. Voor hen waren er wildbraad, de 

beste groenten en fruit, en vlees- en visgerechten 

in overvloed. Maar de lagere klassen konden zich 

niet meer veroorloven dan dat wat overbleef. 

Daarom zijn veel traditionele gerechten gebaseerd 

op wortels, knollen, koolsoorten, brood, 

melkproducten en vooral veel orgaanvlees.

Haggis
Uit die traditie komt ook het nationale gerecht bij 

uitstek voort, de haggis. Er is geen Schot die het 

niet kent. Haggis is traditioneel een schapenmaag 

die gevuld is met een gemalen mengsel van 

schapenhart, -longen en -lever, vermengd met 

reuzel, ui, havermout, peper, zout, kruiden en 

bouillon. Haggis wordt traditioneel gegeten met 

koolraap en aardappelen. Het gerecht weerspiegelt 

als geen ander gerecht het oude clansysteem. 

Het slacht- en jachtafval van het vee en wild was, 

nadat de upper class van de clans zich ontfermd 

had over de beste stukken vlees, bestemd voor de 

lagere klassen. Maar omdat er in vroeger dagen 

weinig middelen waren om vlees te bewaren, 

mengden boeren en burgers het gemalen 

slachtafval met graan en kruiden waardoor het 

langer houdbaar bleef.

Burns Night
Dat dit historische gerecht, de haggis, kon 

uitgroeien tot het Schotse nationale gerecht bij 

uitstek, komt door die andere Schotse nationale 

trots, de dichter Robert Burns. Hij was zo verzot 

op haggis, dat hij er in 1787 een lang gedicht over 

schreef: Address to a haggis (ode aan de haggis). 

In poëtische volzinnen en superlatieven roemt hij 

in het gedicht de gevulde schapenmaag. Je zult 

moeite moeten doen een Schot te vinden die er 

niet minstens een of twee zinnen uit kan reciteren. 

Na de dood van de dichter begonnen zijn vrienden 

hem elk jaar op zijn geboortedag, 25 januari, 

te herdenken door een feestmaal aan te richten 

waarin de haggis centraal stond. ‘Burns-night’ of 

‘Burns supper’ groeide uit tot een fenomeen. Het 

wordt elk jaar uitbundig gevierd door Schotten 

over de hele wereld. Met veel vertoon wordt 

een haggis aangesneden, nadat Burns’ gedicht 



kip of andere soorten vlees. Er is zelfs een alom 

geroemde vegetarische versie van te krijgen. Als je 

het tijdens je tocht door Schotland met Schotten 

hebt over haggis, zul je zeker het verhaal te horen 

krijgen dat de haggis een op drie poten lopend 

vosachtig dier is, dat leeft in de ruige Schotse 

natuur en zelden wordt gezien. Houd dan in je 

achterhoofd de gedachte dat Schotland een land is 

van verhalenvertellers die de meest spannende en 

mythische verhalen zomaar uit hun mouw lijken te 

schudden. Ook het verhaal van het mythische dier, 

de haggis. Er zijn verhalen te over, over toeristen 

die een groot deel van hun vakantie turend door 

een verrekijker hebben doorgebracht om maar een 

glimp op te vangen van dit vreemde wezen.

Nieuwe generatie
Eten is een geliefde bezigheid in Schotland. Een 

bekend gezegde is dan ook: S mairg a ni tarcuis 

air biadh, oftewel ‘Hij die eten minacht is een 

gek’. Je ziet het in veel landen met traditionele 

gerechten. Koks ontfermen zich er over om 

die traditionele gerechten om te buigen naar 

moderne gerechten. Maar vaak zie je gebeuren 

dat dat leidt tot nieuwe gerechten die (te) ver af 

komen te staan van het origineel. Veelal omdat 

er invloeden, elementen en ingrediënten uit 

andere keukens, als de Italiaanse of de Indiase, 

aan toe worden gevoegd. Ook in Schotland is 

er de laatste decennia een jonge generatie koks 

opgestaan die de Schotse nationale gerechten aan 

een vernieuwing onderwerpt. Maar het is typerend 

voor de Schotse trots, dat de recente generatie koks 

weliswaar inventief en vernieuwend sleutelt aan de 

traditionele gerechten, maar nauwelijks afwijkt van 

de traditionele ingrediënten.

Sunday roast
Een goede manier om te genieten van de brede 

Schotse keuken, is de Sunday roast. Het gebruik 

zelf is van origine meer Brits dan Schots, maar 

de Schotten hebben er met hun gevoel van 

nationale trots hun eigen draai aan gegeven. 

De Sunday roast is een uitgebreide lunch met 

vrienden en familie op zondagmiddag in een 

pub. Van oorsprong was de Sunday roast de 
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Address to a haggis is voorgedragen. De avond (en 

vaak ook de nacht) wordt verder gevuld met het 

voordragen van verhalen van Robert Burns en het 

eten van haggis, rijkelijk weggespoeld met whisky.

Mythische verhalen
Tijdens je campertocht door Schotland moet je 

de haggis eigenlijk een keer geproefd hebben. 

Voor wie die gedachte door het in de haggis 

verwerkte orgaanvlees tegenstaat, zijn er genoeg 

alternatieven. Door het hele land zijn variaties 

op de traditionele haggis te krijgen, gemaakt van 
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maaltijd die gezinnen gezamenlijk nuttigden 

na de kerkdienst. Maar de tijd heeft ook deze 

traditie versleuteld tot een meer wereldse versie. 

Een versie die zich meer afspeelt in pubs en 

restaurantjes dan in de eigen huiskamer. Voor de 

culinaire reiziger is een Sunday roast dan ook 

een uitstekende gelegenheid om kennis te maken 

met de Schotse keuken. Want de Schotten mogen 

het gebruik dan wel hebben overgenomen van 

de Engelsen, de invulling die ze eraan geven is 

doorgaans typisch Schots. Op tafel verschijnen 

hoofdzakelijk traditionele gerechten en de beste 

(lokale) whisky’s. Niet zelden zijn er muzikanten 

aanwezig die traditionele folk spelen. Het is een 

uitstekende manier om niet alleen met de Schotse 

keuken, maar ook met de Schotse volksaard 

kennis te maken. Een goede tip, reserveer voor 

zo’n bezoek aan een Sunday roast ruim de tijd, 

want met ingrediënten als goed voedsel, drank, 

traditionele muziek en gezellige mensen kan zo’n 

zondagmiddaglunch zomaar de hele verdere 

zondag in beslag nemen.

Ga naar de markt
Er zijn zeker voor de reiziger met een camper 

ook nog andere manieren om te genieten van de 

traditionele Schotse keuken. In elke stad en elk 

dorp, zelfs in de kleinste dorpjes die verscholen 

liggen in bergen van de Highlands of de heuvels 

van de Lowlands, zijn markten te vinden waar 

de bewoners hun product verkopen. De ervaring 

die het nuttigen van die gerechten in de 

overweldigende natuur van Schotland je schenkt, 

daar kan geen enkel restaurant tegenop. Het 

is niet voor niets, dat op de door de beroemde 

reisgids Lonely Planet uitgebrachte top-500-lijst 

van eetervaringen over de wereld, zes ervaringen 

in Schotland opgenomen zijn. Naast plaatsen 

als Parijs en Tokyo staan op die lijst plekken als 

de oostkust van Schotland en het kleine Schotse 

dorpje Ullapool. Maar ach, eigenlijk is het eten 

van op de markt gekochte traditionele gerechten 

in zo’n betoverende omgeving, waar dan ook in 

Schotland, altijd een belevenis.

Foodie trails
Een andere manier om kennis te maken met de 

Schotse eettradities zijn de zogenoemde Foodie 

trails. Dat zijn trektochten waarbij het genieten 

van streekproducten en traditionele gerechten 

centraal staan. Ze zijn door het hele land te 

vinden en ze zijn er op allerlei culinaire gebieden. 

Kaastrails leiden je langs unieke kaasboerderijen 

en whiskytrails brengen je naar de mooiste 

authentieke whiskydestilleerderijen. Maar er zijn 

ook trails voor de liefhebbers van vis, van vlees, 

van zoet, van chocola of van bier. In elke regio 

zijn ze te vinden. Zo’n trail is een uitmuntende 

gelegenheid om kennis te maken met de rijke, 

natuurlijke voorraadschuur van voedsel die 

Schotland is. Want al mag de Schot te boek staan 

als zuinig, daarvan is helemaal niets te merken 

wanneer het gaat om het delen van de rijke 

gastronomische tradities van zijn land. <
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Het gebied is ongeveer zo groot als Nederland 

en telt iets meer dan een miljoen inwoners. Het 

is bij uitstek het land van het hoofdzakelijk eikels 

etende Iberische varken, leverancier van de 

hooggewaardeerde jamón ibérico. Ooievaar en 

kraanvogel komen hier veelvuldig voor en ook de 

bedreigde zwarte ooievaar is hier waar te nemen, 

net als de lynx, de koningsarend, de kwetsbare 

vogelsoort grote trap en de wolf. TopCamper-

lezers Joke en Henny gingen tussen hun 

EXTREMADURA

De toeristische waarde van de West-Spaanse regio Extremadura lijkt op 

het eerste gezicht gering. Het grotendeels droge gebied staat binnen 

Spanje bekend om de vele schaapherders, kurkeiken en... conquistadores, 

door armoe gedreven veroveraars van Spaans-Amerika. Behalve steden 

als Mérida, Trujillo en Cáceres trekken vooral de nauwelijks aangetaste 

natuurgebieden toeristen. 

tekst: Joke en Henny 

Hoefakker-de Groot, 

redactie TopCamper 

foto’s: Joke en Henny 

Hoefakker-de Groot

Scandinaviëreizen door eens naar Extremadura, 

vooral vanwege de vogels.

We willen weer eens wat anders
In april 2018 kwamen we op het idee om een 

camperreis naar Spanje te gaan maken. Met 

name over Extremadura hadden we al veel 

positieve verhalen gehoord. Ondanks onze 

voorkeur voor de Scandinavische landen vonden 

we dat we de grenzen maar weer eens moesten 

VEEL VOGELS IN EEN MINDER BEKEND DEEL VAN SPANJE
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dus de reis naar Extremadura zal naar verwachting 

minimaal zes tot acht dagen in beslag nemen. 

Oorlogsleed op de heenweg
Vanuit onze woonplaats Ingen in de Betuwe is 

onze eerste overnachting in België. De tweede 

dag eindigen we net ten noorden van Clermont-

Ferrand in de Auvergne. Vervolgens rijden we 

westwaarts en komen we aan het eind van de 

middag aan in Oradour-sur-Glane, een dorpje 

vlak bij Limoges. Daar voltrok zich op 10 juni 

1944 een afschuwelijk bloedbad. In het kort 

gezegd komt het er op neer dat de Duitse SS een 

dorp van 650 inwoners op gruwelijke wijze heeft 

uitgemoord – mannen werden neergemaaid, 

vrouwen en kinderen werden verzameld in de kerk 

die vervolgens in brand werd gestoken. Slechts een 

handvol mensen overleefde deze oorlogswaanzin. 

De reden voor de slachting is nooit achterhaald. 

Vermoed wordt dat het een vergelding was voor 

een verzetsdaad in de buurt van Oradour waarbij 

twee Duitsers om het leven kwamen, twee dagen 

eerder. Het bloedbad kreeg na de oorlog weinig 

aandacht, met name buiten Frankrijk. Besloten 

REISVERHAAL

Met de klok mee: vale 

gier, bijeneter, ooievaar, 

blauwe lijster, putter, 

blauwe ekster; onder: 

de auto van de dokter 

is altijd blijven staan 

in Oradour-sur-Glane

verleggen. Dat werd in dit geval dus: Spanje!

Al vrij snel nadat we dit plan hadden bedacht, 

vertrekken we in die richting. Het is begin mei en 

we hopen dat de temperatuur nog rond de twintig 

graden zal liggen. Voor ons is dat een ideale 

temperatuur om te wandelen en te fietsen. We 

proberen zoveel mogelijk de snelweg te vermijden, 
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werd de ruïnes te bewaren als een Centre de la 

Mémoire.

We bezoeken het historische deel van Oradour-

sur Glane, een ‘monument van de waanzin’. 

Overlevende Robert Hébras geeft in een boekje 

een verslag van uur tot uur van de gebeurtenissen 

op 10 juni 1944. Wat zich hier in de Tweede 

Wereldoorlog heeft afgespeeld kunnen we, zoals 

zoveel oorlogsmisdaden, niet bevatten. Wij komen 

hier net zo ontdaan vandaan als een paar jaar 

geleden uit het concentratiekamp Auschwitz in 

Polen en Theresienstadt in Tsjechië. Het mooie is, 

als je over mooi kunt praten, dat zelfs de kinderen 

die daar onder begeleiding van hun ouders of 

schoolleiding liepen, muisstil en zichtbaar onder 

de indruk waren.

Via Burgos en Salamanca
We reizen verder richting Spanje. Zoals we al 

eerder in een verslag vermeld hebben (redactie: 

Lapland, TopCamper 16), zijn we geen mensen van 

de grote weg. In de zuidwesthoek van Frankrijk, 

tegen de grens van Spanje, krijgen we daar toch 

wel spijt van. Voordat je door Tarnos, Boucau, 

Bayonne, Biarritz, Bidart, Guéthary en Saint-Jean-

de-Luz heen bent, ben je een groot deel van de 

dag verder. Als je rond deze agglomeratie even de 

tolweg neemt, scheelt dat veel tijd en ergernis.

Eenmaal aangekomen in Spanje, doen we eerst 

Burgos aan, een prachtige stad om even in rond 

te lopen. Na een stop op een camperplaats reizen 

we via Valladolid en Salamanca zuidwaarts; beide 

steden vinden we zeker de moeite van een bezoek 

waard.

Eindelijk, de groene rust
Dan komen we in Extremadura. Onze eerste 

camperplek is in Deleitosa. Om hier te komen kun 

je niet anders dan een inrijverbod negeren. Als 

je namelijk de weg in rijdt zoals het zou moeten, 

Met de klok mee: 

geknotte platanen aan 

de Paseo del Espolon 

in Burgos; Trujillo; 

Salamanca; camperplek 

in de Auvergne; 

Henny op zoek naar 

mooie plaatjes; twee 

overnachtingsplaatsen 

in Extremadura
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loop je de kans om tussen twee huizen klem te 

raken. Nee, gewoon het bord eenrichtingsverkeer 

negeren; tegen het verkeer inrijden dus. Men is het 

hier gewend omdat er voor touringcars, campers, 

caravans en vrachtverkeer geen alternatief is. Het 

is een prima plek om te overnachten, aan de rand 

van een bijna uitgestorven dorp; hoewel, er wordt 

momenteel wel wat nieuwbouw gerealiseerd. Hier 

krijg je al een aardige indruk van Extremadura: 

rust, mooie biotoop en veel vogels. En dan te 

bedenken dat het hier in april qua natuur nog 

mooier schijnt te zijn ...

Rijkdom uit de koloniën
Ruim veertig kilometer verderop ligt het stadje 

Trujillo, dat willen we zeker niet missen. Trujillo 

is de stad van Francisco Pizarro en andere 

veroveraars van de Nieuwe Wereld (Zuid-

Amerika). Die conquistadores kwamen veelal 

vermogend terug en dat is te zien aan de mooie 

renaissancehuizen van het stadje. Een halve dag 

uittrekken voor Trujillo is geen overbodige luxe.

Cáceres, dat een stuk groter en veel drukker is dan 

Trujillo, is een bezoek ook zeker waard. Vanwege 

het stedenschoon staat Cáceres op de UNESCO 

LENTEKLEUREN IN EXTREMADURA
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Werelderfgoedlijst. De 16e-eeuwse paleizen zijn 

ook hier gebouwd door zeevaarders die met goud 

beladen terugkwamen uit Zuid-Amerika.

In de meeste Spaanse plaatsen kun je rond het 

middaguur op het terras genieten van het menú del 

dia, een keuze uit enkele voorgerechten, enkele 

hoofdgerechten en een dessert of koffie. Bij de 

alleszins redelijke prijs is soms ook een drankje 

inbegrepen.

Vogels en kurkeiken
Natuurlijk wilden we ook een bezoek brengen 

aan het Parque Nacional de Monfragüe. De naam 

Monfragüe is afkomstig van het Latijnse Mons 

Fragorum; de Romeinen vonden het gebergte 

levendig, ruw, onregelmatig. Het natuurgebied 

staat bekend om zijn vele vogelsoorten. Hier 

leeft een grote kolonie broedparen van de 

monniksgier. Ook de aasgier en de vale gier zijn 

veel voorkomende soorten. Het is een lust voor het 

oog deze grote vogels door het luchtruim te zien 

zweven. Maar ook kleinere vogels zoals de blauwe 

ekster en de bijeneter zijn blikvangers.

In Extremadura zie je veel steeneiken en kurkeiken 

in de dehesa, de naam voor weidegebied met 

verspreid voorkomende bomen. Als de kurkeik net 

is geschild, wat om de acht jaar gebeurt, biedt de 

bloedrode stam een prachtig aanzicht. Kurk wordt 

behalve voor het afsluiten van wijnflessen onder 

meer gebruikt voor warmte- en geluidsisolatie, 

vloeren en schoenzolen. De opkomst van de 

schroefdop voor het afsluiten van flessen kan 

uiteindelijk van invloed zijn op het aantal 

kurkeiken.

Aan de grens met Portugal
Vanuit Extremadura voeren vele wegen en 

weggetjes naar het westen, naar Portugal. Als je 

zigzaggend noordwaarts rijdt, dus even in Portugal 

en dan weer in Spanje, waan je je in een lang 

vervlogen tijd. Het mooie dehesalandschap aan 

weerszijden van de grens is een aanrader voor 

rustzoekers.

We zijn verrast door het behoorlijke aantal 

camperplaatsen in dit gebied, soms met en dan 

weer zonder voorzieningen. Na een maand 

trekken we weer noordwaarts; in juni, juli en 

augustus is het hier te warm voor ons. De kleuren 

in de natuur zijn dan ook een stuk minder mooi. 

Maar in het voorjaar willen wij graag nog een keer 

teruggaan.<

Boven: Extremadura 

telt heel wat 

(bijna) verlaten 

dorpjes; midden:

de dehesa van 

Extremadura, een 

landschap met 

kurkeiken; onder: 

kurkeik na het 

pellen van de bast
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Het is al begin oktober en we hebben nog 

geen tweeduizend kilometer op de teller 

staan van onze nieuwe Bürstner City Car 

buscamper. Verplichtingen steken opnieuw 

een spaak in het wiel. Het plan om naar 

Spanje te rijden blijkt onhaalbaar, net zoals 

Bordeaux aan de verre kant lijkt in de dikke 

week die we vrij hebben. 

IJsselstein
Familiezaken nopen tot een eerste tussenstop in 

IJsselstein. Op goed geluk belanden we bij De 

Voormolen. Eerlijk gezegd zijn de verwachtingen 

niet al te hoog gespannen bij dit 45-plus 

caravanpark. Met prachtig weer draaien we het 

terrein op, waar pal aan de Hollandse IJssel een 

schilderachtig uitzicht wacht op de Lopikerwaard. 

De hond van de – enige – buurman komt eens 

TOT AAN DE GRENS, 
EN SOMS ER OVERHEEN

De zomer van 2018 blijkt een fenomenale nabrander in petto te 

hebben. Oktober breekt alle warmterecords. Plannen om met 

de buscamper naar Zuid-Europa te reizen sneuvelen door een 

gebrek aan tijd. Dan maar in Nederland wandelen en fietsen. 

Het nieuwe reisdoel: tot de grens - en soms er overheen.

poolshoogte nemen. Ganzen gakken er lustig op 

los om na een uurtje met zijn allen te water te gaan. 

Een enkele kanovaarder passeert geruisloos. Zoals 

Jeroen, eigenaar en beheerder, zegt: ‘Er gebeurt hier 

niets, maar er is genoeg te zien.’

De ochtend begint even mooi als de avond 

eindigde. Koeien lijken te zweven boven de 

laaghangende mist. Een bloedrode zon kondigt 

opnieuw een zomerse dag aan. Het stadje 

IJsselstein met zijn Sint-Nicolaasbasiliek en de altijd 

aanwezige Gerbrandy-zendtoren om de hoek vormt 

een prima uitvalsbasis voor een fietstocht. Een 

pontje overbrugt het laagstaande water in de Lek 

van Nieuwegein naar Vianen. De Lekdijk voert ons 

langs de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

naar Culemborg. Dwars door polders en langs het 

Amsterdam-Rijnkanaal zijn we na een kleine zestig 

kilometer fietsen weer terug bij De Voormolen.

Heijenrath
Met de klei van de Hollandse IJssel aan de 

banden rijden we naar de mergel in Limburg. 

‘Lagere schoolkennis’ schampert de reisgenote, 

die wel onder de indruk is van de vrijwel verlaten 

boerderijcamping Heuvelland Oaze in Heijenrath. 

Tiny Mingels runt de camping annex restaurant 

samen met haar dochter en schoonzoon. Ze heeft 

de leeftijd nog ietsje verder opgeschroefd dan 

De Voormolen. Hier zijn vooral vijftigplussers 

welkom. Het luxe-sanitair is ruim en blinkend 

schoon. In de fietsenstalling staat een eregalerij 

aan bekers en oorkondes. Het zijn herinneringen 

aan de tijd dat de man van Tiny een succesvolle 

fokker van stieren was. In de stal liggen op hun 

gemak twee Blonde d’Aquitaine-stieren te wachten 

op de dingen die komen gaan.

REISVERHAAL

NAZOMER IN NEDERLAND

Tekst en foto’s:  

Leon van Velzen

Links: wegkruis 

in Zuid-Limburg; 

boven: de fietsroute is 

uitgestippeld; onder: 

de Gerbrandytoren, 

(Zendmast Lopik) 

bij IJsselstein

H

g

s

IJssels
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Boven: de pont over 

de Lek bij Nieuwegein; 

Caravanpark De 

Voormolen, IJsselstein; 

onder: impressies 

van Zuid-Limburg, 

rechts Boekhandel 

Dominicanen in 

Maastricht

Op eigen kracht
De zon brandt ongenadig als we te voet op weg 

gaan naar Epen om langs de meanderende Kleine 

Geul in Mechelen uit te komen. Een wandeling 

van zo’n zeventien kilometer door het Mergelland 

levert prachtige vergezichten op. De volgende dag 

gaat het opnieuw op en af, deze keer op de fiets. 

De eerste kilometers vooral af richting Slenaken 

en Gulpen. Het is dan ook niet de afstand van 

een kleine veertig kilometer die ons op de 

pedalen doet staan, maar wel de te overwinnen 

hoogtemeters. Halverwege de tocht kijk ik bij 

Ubachsberg wat jaloers naar al die elektrische 

fietsen die probleemloos passeren. Die afgunst 

verdampt als ik even later iemand met een lege 

accu zijn fiets een heuvel op zie sleuren. De 

reisgenote trapt ondertussen, zonder hulpmotor, de 

meesten probleemloos uit het wiel.

Taalstrijd
We staan met onze buscamper letterlijk bovenop 

de grens tussen Nederland en België. De stokoude 

grenssteen ligt tien meter achter de camper. Even 

te laat remmen en je belandt in de Voerstreek. 

Vlamingen en Walen gingen hier decennia lang 

met elkaar op de vuist nadat de streek in 1963 

officieel Nederlandstalig werd. 

Smokkelaars
Een paar honderd meter van camping en grens 

ligt café-restaurant De Smockelaer, een naam die 

herinnert aan de even populaire als illegale handel 

in onder andere boter en sigaretten. Smokkelaars 

en veldwachters speelden doorlopend een kat- en 

muisspel, soms op leven en dood. ‘Een leven vol 

smokkel, prostitutie en ander vrijbuitersgeluk’, 

schrijft Philip Dröge in zijn boek Moresnet 

– Opkomst en ondergang van een vergeten 

buurlandje. Neutraal Moresnet was ruim honderd 

jaar een ‘staatkundig misverstand’. Nu is het, als 

Neu-Moresnet, een Belgische deelgemeente die 

iets verderop ligt. ‘Het was het Wilde Westen in 

het diepe zuiden van Limburg’.

Maastricht
Van die woeste tijden is niets meer te merken als 

bus 57 ons vanaf Heijenrath met een mooie rit 

naar Maastricht brengt. Hier hangt dezelfde lome 

warmte boven de volgepakte terrassen die je alleen 

op hoogzomerse dagen vindt. Een vallend blad 
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in de cappuccino is een minimaal signaal van de 

naderende herfst. 

We blijven in hogere sferen bij de fantastische 

boekhandel Dominicanen. ‘Duizenden boeken 

in een hemelse ambiance’, zoals de website de 

winkel afficheert, is niets teveel gezegd. Om 

de hoek liggen de protestantse Sint-Jan en de 

katholieke Sint-Servaas. Hé, alweer de tweede 

basiliek deze week. Niet om een record te 

vestigen, maar met het branden van een kaarsje 

voor onze overleden dierbaren in Onze Lieve 

Vrouw ‘Sterre der Zee’ hebben we zelfs onze 

derde basiliek te pakken. Een korte wandeling door 

de opmerkelijke wijk Céramique brengt ons naar 

het Bonnefantenmuseum. De laatmiddeleeuwse 

schilderkunst gaat de competitie aan met Melanie 

Bonajo ‘How to unmodernize yourself and 

become an elf in 12 steps’. Tijd voor bus 57.

Groesbeek
Nog een paar dagen voor de rit naar huis. We 

stoppen in Groesbeek. Op het bord bij camping 

Op den Stuwwal staan met viltstift de plaatsen 

geschreven die we kunnen uitkiezen. Ruimte te 

over met zicht op Klein Amerika, Groesbeek en in 

Boven: Maastricht; 

midden: Bovenste 

Molen, Mechelen; 

links: camping Op den 

Stuwwal, Groesbeek

de verte het Duitse Reichswald. De zon blijft volop 

schijnen. Bovenop de heuvel staat een stevige 

wind. ‘Het mooiste van deze camping is dat je was 

snel droogt’, laat een vaste gast zich ontvallen. 

Met die typering doet hij Op den Stuwwal zwaar 

tekort: rust, ruimte, schoon, winkels in de buurt en 

wandel- en fietsmogelijkheden in overvloed.

Market Garden
Ruimte en zicht waren er ook in 1944. Op 

dezelfde plek in Klein Amerika landden op 17 

september duizenden parachutisten tijdens 

operatie Market Garden om de Duitsers terug te 

jagen naar hun Reichswald. De sporen van die 

strijd zijn overal zichtbaar: informatieborden, 

monumenten, kransen. Vlakbij de camping staat 

het ijzeren skelet van een Waco CG-4 militair 

zweefvliegtuig. In Groesbeek en omgeving zijn in 

september 1944 honderden van die gliders geland. 

Kennelijk zit er nog altijd munitie in de grond. 

Specialisten van de Explosievenopruimingsdienst 

scharrelen tussen de koeien met metaaldetectors in 

de aanslag.

We wandelen via de provinciale N 841, 

beter bekend als de Zevenheuvelenweg – een 

roemruchte etappe tijdens de vierdaagse – naar 

Nijmegen. Halverwege ligt het Groesbeek 

Canadian War Cemetery, de laatste rustplaats van 

2.598 gesneuvelde militairen.

Pittige fietstocht
De wonderbaarlijke zomer van 2018 weet niet 

van wijken. Ook niet als we op de fiets stappen. 

Via de Mookerheide – ook zo’n berucht slagveld 

– gaat het richting Kranenburg. Voor we het weten 

zitten we in Duitsland, terwijl we nog zo afspraken 

dat we tot de grens zouden gaan en niet verder. 

De naambordjes veranderen en langzaam maar 

zeker verdwijnen ook de knooppunten uit beeld. 

Pas in Millingen aan de Rijn pakken we de draad 

weer op. Langs de Waal, door de Ooijpolder 

waar natuurgebied de Gelderse Poort volop in 

ontwikkeling is, belanden we na pittig klimmen 

en snoeihard dalen in Groesbeek. Met een 

kleine zeventig kilometer op de teller is het mooi 

geweest. Thuis kijken we naar beelden uit Zuid-

Europa. Het is er noodweer. <



Meer comfort voor onderweg

Partner

Truma Aventa compact plus

De nieuwe Truma dakairco Aventa compact plus onderscheidt zich door maximale 

power op een minimale ruimte: Hij is even ruimtebesparend als het „kleine zusje“, 

de Aventa compact (1700W) en blinkt uit door een hoge koelcapaciteit van 

2200W. Bovendien is hij met 29,5 kg een echt lichtgewicht,  daardoor is de nieuwe 

dakairco even geschikt voor camperbusjes als voor grote campers en caravans – 

al naargelang of het hele voertuig of alleen bepaalde gedeelten moeten worden 

gekoeld. Samen met de grote Aventa comfort met 2400W biedt Truma nu voor elk 

voertuig en voor elke koelbehoefte het passende toestel.

www.truma.nl

Maximale power, minimale ruimte!

NEW
 Aventa compact

PLUS

Past ook op kleine voertuigdaken.

De Aventa compact plus koelt extreem stil. De beproefde sleep-functie 

met gereduceerd ventilatortoerental zorgt voor verkwikkende nachten.

De compacte en zeer platte luchtverdeler spaart ruimte binnenin de 

camper of caravan.

Airco en automatische klimaatregeling handig via de app regelen 

(optioneel met Truma iNet Box).
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LEZERSFOTO’S

LEZERS ONDERWEG

In het vorige nummer boden we een aantal gratis kaartjes aan voor de 
 Kampeer en Caravan Jaarbeurs (oktober). We riepen op om bij het antwoord-
mailtje een mooie of leuke reisfoto te voegen. Dat deed ongeveer de helft 
van de inzenders, dus we hebben een behoorlijke map vol. Helaas had een 
deel van de foto’s niet de vereiste minimale resolutie (minstens 800 kb).  Op 
deze bladzijde en op bladzijde 90 is een selectie weergegeven.
Alle inzenders worden hartelijk bedankt! Susanne Guyt – huurcamper in Portugal

Kees en Diny Engelman – Ochtendgymnastiek in Tafraoute (Marokko)

Paul van de Beek - camping Perticara in Marche (Italië) Henk Beltman - Störlinge Kvarnrad op Öland (Zweden)



MALIBU MEERWAARDE 
VOELEN EN BELEVEN

Meubelconstructie met dubbele verbin-
dingstechniek

Beste bestuurderscabine-zichtconcept (I)

Carrosseriebouw van topklasse

Grootste bergruimte in zijn klasse

www.malibu-motorhomes.com

Bezoek onze dealers! Meer op 
www.malibu-motorhomes.com

De integrale en semi-integrale campers van Malibu verbinden 
functionele inrichting met chique design en behaaglijke sfeer.

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  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
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Oradour-sur-Glane lijkt een gewoon, leuk dorp 

in de Haute Vienne; een dorp als vele. Echter, 

een deel ervan is een ruïne die nooit opgeknapt 

zal worden. Op 10 juni 1944, in de laatste fase 

van de Tweede Wereldoorlog, is daar de tijd stil 

blijven staan. Het Duitse leger heeft, als vergelding 

voor de dood van twee Duitse officieren, alle 

aanwezige bewoners omgebracht en het hele 

dorp in brand gestoken (zie ook ‘Extremadura’, 

elders in dit blad). Wandel je door de straten dan 

zie je uitgebrande auto’s, ‘woonkamers’ waar nog 

een naaimachine staat en een verroest aambeeld 

dat aangeeft dat je voor de smidse staat. Na een 

bezoek aan Oradour-sur-Glane bestempelde 

Charles de Gaulle, de toenmalige president van 

Frankrijk, dit dorp als monument, ‘om nooit te 

vergeten welke gruweldaden een oorlog teweeg 

De Limousin is een regio in het hart van Frankrijk, een geweldige streek om met je camper 
te ontdekken. De beroemde roodbruine koeien kijken je met hun nieuwsgierige ogen 
altijd na. Je rijdt over weggetjes waar je nét de struiken links en rechts niet raakt, maar 
waar altijd wel een passeerplaats is. Een van de dorpjes waar je zou moeten stoppen en 
overnachten is Oradour-sur-Glane. 

brengt’. Niet alleen toeristen lopen door het dorp. 

Hele schoolklassen krijgen hier uitleg. Leerlingen 

lopen met blocnote en pen in de hand. 

Iets westelijker werd het nieuwe Oradour 

gebouwd, een ‘gewoon’ dorp met een 

camperplaats bij het gemeentelijke sportpark. 

De ondergrond is verhard. Er is plaats voor 

dertig campers; een smal strookje groen scheidt 

de vakken. Er zijn geen douches, wel twee 

wc’s. Daarvoor staat een sanizuil. Tegenover de 

camperplekken is een groene heuvel met bovenop 

een speeltuintje. De camperplaats is het hele 

jaar open en je mag er onbeperkt verblijven. 

Overnachten en gebruik van de toiletten en de 

sanizuil zijn gratis; stroom met muntjes. Bakker en 

andere winkels liggen op zo’n achthonderd meter, 

in het centrum. <

Aire de Camping-Car
Rue du Stade

F-87520 Oradour-sur-Glane

www.oradour-sur-glane.fr

gps N 45.93458, E 1.02583

INTERESSANT
• Centre de la Mémoire

• wandelen langs de Glane

• kanoën op de Vienne (9 km)

Nooit meer 
mag zoiets 
gebeuren  
(Ch. de Gaulle)

FRANKRIJK
ORADOUR-SUR-GLANE, AIRE DE CAMPING-CAR

Tekst en foto’s: Marga Feenstra

CAMPERPLAATSEN



Tarwestraat 51
2153 GE Nieuw Vennep

Tel.: +31 (0)25 2626151
Fax: +31 (0)25 2621995

info@ep-hydraulics.nl
www.ep-hydraulics.nl

E&P Hydraulics

LEVELSYSTEEM | SNEL WATERPAS

Zet uw camper binnen 
2 minuten recht!

QUALITY FOR LIFE

Meer weten?
www.ep-hydraulics.nl

Hét camper levelsysteem

Met één druk op de knop waterpas

Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding

Service in heel Europa
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CAMPERPLAATSEN

De familie Frielinck begon eind 2015 naast hun 

koeienboerderij op het Twentse platteland een 

camperplaats. Op een stuk lekker groen gras 

Camperen 
in een mooi 
natuurgebied

Wellness net 
over de grens

De rivier de Sûre slingert zich een weg 
door het noordelijke deel van Luxemburg. 
In het Frans noemen ze haar Sûre, in het 
Duits Sauer. Ter hoogte van Liefrange 
ligt een stuwmeer, Béiwenerbaach. 
Precies daar ligt Camping Léifreg, in 
2013 overgenomen door de eigenaar van 
Camping Fuussekaul in Heiderscheid, ook 
in Luxemburg. De  nieuwe eigenaar legde 
23 camperplaatsen aan.

Gelderland en Overijssel kennen beide een 
Beuningen. Beetje verwarrend misschien, 
maar het Beuningen waar camperplaats 
De Nijenhaer is gevestigd, ligt in Twente, 
Overijssel dus. De Duitse grens is nog 
geen vijf kilometer verderop. Een leuke 
start of juist finish van een camperrondreis 
door Duitsland? Met een beetje geluk 
komt een van de kinderen langs met een 
versnapering …

fantastische douches en schone toiletten.

Overdag is het stil. ’s Avonds komen wandelaars 

moe maar voldaan weer terug met verhalen over 

de prachtige omgeving. De watersporters hebben 

gezeild en gezwommen in het stuwmeer dat op 

800 meter van de camping ligt. 

Camperplaats Liefrange is het hele jaar open. Het 

tarief per camper is € 12 per nacht, € 18 in het 

hoogseizoen, inclusief hond, alle personen, water 

en stroom. Douchen kost een euro. <

passen maximaal 21 campers, tot en met het 

grootste formaat. De ondergrond is weliswaar 

gras, maar het wordt nooit zo nat dat de camper 

wegzakt. Alleen vooraan, maar daar liggen 

graskeien. Aan de kant van de stallen is het 

servicepunt voor het tappen van water, het lozen 

van grijswater en het kwijtraken van de inhoud 

van je cassettetoilet. De stroompalen leveren 

8 ampère. Fijn: alle voorzieningen zijn gratis! 

Het stenen sanitairgebouwtje, eigenhandig door 

boer Frielinck opgebouwd, heeft een heerlijke 

verwarming die het zelfs met heel koude nachten 

en dagen goed doet. Gastvrijheid staat hier hoog in 

het vaandel. Afhankelijk van het aanbod delen de 

dochtertjes gratis iets lekkers uit, vaak verse eitjes. 

De camperplaats is het hele jaar open. Je betaalt 

€ 12 voor een nacht, all in.

Langs de boerderij voeren fiets- en wandelroutes. 

Heb je geen fiets bij je, huur er dan in een 

Beuningen. Allerlei informatie vind je bij de 

receptie van de camperplaats. Het Duitse 

Nordhorn (10 km) heeft leuke winkelstraatjes. 

Houd je van wellness dan kun je een dagje naar 

de Wellness- und Beauty-Anlage in Bad Bentheim 

(15 km) overwegen. <

Camping Liefrange
14A, Haaptstrooss

L-9665 Léifreg

www.camping-liefrange.lu

(00352) 268 88 81

gps N 49.909590, E 5.875280

LEUK
•  Knauf Shoppingcenter  

Pommerloch (10 km)

•  wandelen vanaf de camping

•  watersporten op het stuwmeer

Camperplaats De Nijenhaer
Nijenhaerweg 25

7588 RA Beuningen (OV)

www.denijenhaer.nl

06 12 28 61 23

gps N 52.34469, E 6.99292

LEUK
•  de traktaties van de familie

•  winkelen in Nordhorn

•  wellness in Bad Bentheim

Naast de camperplaatsen is er een apart gedeelte 

voor de andere kampeerders. Het terrein is 

heuvelachtig waardoor de mooiste camperplekken 

met een kort hellinkje bereikbaar zijn. Zijn 

die prachtige plekken allemaal bezet, dan kun 

je uitwijken naar de reguliere standplaatsen 

op de natuurlijk aangelegde camping onder 

bomen, tussen struiken. Niet zo’n lekker vlakke 

ondergrond uiteraard als het grind van de 

‘echte’ camperplekken, maar ook niet verkeerd. 

De receptie is in een klein gebouw waar je 

een drankje en een regionale specialiteit kunt 

proeven. Het personeel staat altijd klaar voor een 

gezellig praatje. Het sanitair is prachtig, het biedt 

LUXEMBURG
LÉIFREG, CAMPING LIEFRANGE

NEDERLAND 
BEUNINGEN (OV), CAMPERPLAATS DE NIJENHAER
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LEZERSFOTO’S

LEZERS ONDERWEG
Net als op bladzijde 85 geven we hier een aantal foto’s 
weer van lezers die met hun, of een, camper op reis zijn. 
Alle inzenders worden hartelijk bedankt!

De heer of mevrouw Hesp

Hélène Hendriks
Inge van der Burgt

Laurens Potters - strand van Rømø (Denemarken)

Peter Verhagen - bij Bangsund (Noorwegen)
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TopB
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Richard I’Anson
Lonely Planet’s gids voor de 
reisfotografie

Even een paar goede tips meepakken voor betere foto’s? 

Niet echt, dit is een serieus handboek voor de min of meer 

gevorderde fotograaf. Al moet daar meteen aan worden 

toegevoegd dat het boek ook tips bevat voor foto’s maken 

met een smartphone. Het is de geactualiseerde versie van 

een eerder verschenen boek, aantrekkelijk uitgegeven 

en zeer informatief. In begrijpelijke taal worden gemak- 

kelijke en moeilijke thema’s behandeld. De hoofdstuk-

ken gaan over de camera, lenzen en accessoires, over 

licht, over compositie, bewerken, opslaan en zelfs over 

het verkopen van je foto’s (met de leuke paragraaf Een 

reisfotograaf zijn); maar ook werken met drones en de 

GoPro komen aan bod. De honderden foto’s die de tekst 

illustreren zijn veelal voorzien van handige gegevens als 

soort camera, soort lens, brandpuntafstand, diafragma, 

sluitertijd en ISO-waarde. De auteur, een freelance reis-

fotograaf die tientallen jaren reisde in bijna 100 landen 

op 7 continenten, geeft en passant veel praktische tips. 

Bijvoorbeeld over hoe je foto’s in een restaurantkeuken 

zou kunnen maken en waar je aan moet denken bij het 

fotograferen van religieuze gebouwen. Om het door-

schijnen van foto’s op 

de ‘achterkant’ van 

de bladzijde te voor-

komen, is gekozen 

voor goed fotopapier; 

dat brengt met zich 

mee dat het boek wel 

een beetje zwaar is, 

voor een gids. Wie 

de moeite neemt, kan 

erg veel aan dit boek 

 hebben.

Lannoo, 376 blz.,  
€ 24,99

Lonely Planet
Ultieme Culi-bestemmingen

tasteatlas.com
Discover local ingredients, traditional dishes & authentic 
restaurants

De website TasteAtlas, of World Food Atlas, heeft als 

voornaamste doel het opmerken, bekend maken, behouden 

en promoten van ingrediënten, traditionele recepten en 

authentieke restaurants. De Engelstalige site bevat op dit 

moment – de inhoud wordt dagelijks bewerkt en aangevuld 

– ongeveer 10.000 lemma’s; de makers noemen dat nog maar 

het begin. Vooral het veiligstellen van oude, ouderwetse zo je 

wilt, recepten is een streven. Een van de middelen om zulke 

doelen te bereiken is reizigers aanmoedigen om kennis te 

maken met culturen door middel van het eten van authentieke 

streekgerechten van hoge kwaliteit. Ben je bijvoorbeeld in 

Bosnië en Herzegovina, dan heb je gezien dat çevapi zo’n 

beetje het nationale gerecht is. Foto en beschrijving doen je 

besluiten de worstjes te proberen. De site geeft aan waar je 

dat het best kunt doen en levert je onmiddellijk de locatie en 

als je wilt een routebeschrijving in Google Maps. In een app 

voor de smartphone zou de TasteAtlas het ook goed doen – 

maar die bestaat niet; gelukkig is de site uitstekend bruikbaar 

op je telefoon. De schaalbare wereldkaart met gerechten is een 

juweeltje. Erg leuke site, en als gebruiker werk je ook nog mee 

aan het behoud van culinaire tradities.

Met een verleidelijk beschreven tapastochtje door de oude stad van San Sebastian – 

pinchos dus, op z’n Baskisch – begint het aantrekkelijke LP-boek met ‘eetervaringen’; 

je ziet jezelf door het stadje lopen, op zoek naar de volgende tongstrelende, 

zinnenprikkelende pincho, het water loopt je in de mond. Natuurlijk zitten er 

bekende klassiekers bij als caprese in Italië, dahl in India, kaviaar in Moskou, braai 

in Kaapstad en pad thai in Bangkok. Maar het aantal, voor de ‘doorsnee’-lezer of –

reiziger, onbekende hapjes, drankjes en gerechten zal oneindig veel groter zijn. En 

in totaal zijn het er maar liefst 500! Soms wordt een hele pagina aan een lekkernij 

gewijd, meestal staan er een paar op een bladzij en drie of vier per pagina komt 

ook geregeld voor. Ook na langdurige bestudering van het boek is de indeling en 

de volgorde van de eetervaringen ons nog steeds een raadsel. Je kunt in het register 

weliswaar op land zoeken maar dan word je vervolgens weer kris kras door het boek 

gestuurd. De uitvoering is smaakmakend, het is bijna een coffeetableformaat, er zijn veel mooie, leuke en bijna altijd kwalitatief 

goede foto’s – van details van gerechten tot beelden van straatstalletjes, ingrediënten, chefs aan het werk, steden en landschappen. 

De zeer informatieve en inspirerende teksten worden afgesloten met een tip waar je het gerecht kunt proeven. Hmmm!

Kosmos, 320 blz., € 29,99
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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



Het avontuur begint bij Campercentrum Nederland

Met een camper kunt u gaan en staan waar u wilt. Heerlijk ontspannen en uw avontuur-
lijke geest voeden met nieuwe indrukken, ontdekkingen en ontmoetingen. Zo’n vakantie 
kent eigenlijk maar één verplichting: een perfecte voorbereiding. Dat is precies waar alles 
bij ons op gericht is. U gaat met ons altijd zorgeloos op pad.

Bij ons vindt u alles onder één dak. Verkoop, verhuur en onderhoud van Volkswagen 
Campers en Westfalia Campers. Een uitgebreid assortiment van onderdelen en 
accessoires. En heel veel vakkennis van zowel de techniek als het woongedeelte van de 
campers. Dat mag u verwachten van een specialist.

Kijk voor meer informatie en ons aanbod op
www.campercentrumnederland.nl

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



  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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