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Het was een raar kampeerseizoen. Was het niet corona, dan waren het wel
bosbranden of overstromingen die de gemoederen flink bezighielden.
Daarbij kozen veel Nederlanders voor een kampeervakantie in Nederland,
waar de zomer zich niet van haar beste kant liet zien…
Ondanks dat alles is kamperen hot! De vrijheid, de zelfstandigheid en de flexibiliteit
zorgen ervoor dat meer en meer Nederlanders voor een kampeervakantie kiezen. In
2020 zagen we dat al terug in de verkoopcijfers van kampeermiddelen en ook dit
jaar is er een duidelijke trend in de cijfers zichtbaar.
In deze editie lees je veel meer over al die kampeermiddelen die klaar staan om nog
meer kampeerders enthousiast te maken. Op de Caravansalon in Düsseldorf en
tijdens diverse perspresentaties van importeurs keken we onze ogen uit. Je leest er
in deze én de volgend editie alles over.
Natuurlijk selecteerden we ook weer een aantal bestemmingen voor je. Van een
prachtige kampeerreis door Tsjechië tot het altijd mooie Friesland. En van de
nazomeren in de Provence tot Slovenië en Duitsland. Tel daarbij de nieuwste
kampeergadgets op en je hebt weer voldoende leesplezier om vast weg te dromen
bij een volgende kampeervakantie. Veel leesplezier!

Het team van Club Campinglife
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Alle kampeerders elke dag gratis een
schone en droge vaat in 5 minuten!
Bespaart water, energie en vakantietijd.
Beschikbaar op 150 campings in 14 landen
en boekbaar via de grote platformen
zoals Alan Rogers.
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Nieuwe Carillonzaal in de Speeltoren
Net ten noorden van Amsterdam ligt Waterland
(vvvwaterland.nl). Een gemeente vol natuur,
cultuur en historie. In Waterlandsmuseum de
Speeltoren, in het hart van het historische
Monnickendam, kom je veel meer te weten
over deze bijzondere plek in de regio Laag
Holland. Helemaal bovenin de toren is recent
de nieuwe Carillonzaal geopend die tot de
verbeelding spreekt. Deze zaal zoomt op
een interactieve manier in op de techniek,
waardoor de eeuwenoude Speeltoren al jaren
fungeert als baken in de tijd. Op speelse wijze ondervinden bezoekers zelf hoe het carillon te bespelen is.
Daarnaast worden bezoekers meegenomen in de historische hoogtepunten van Waterland door de eeuwen
heen en wordt er dieper ingegaan op de techniek die voor het oog verborgen is. Tot in detail ontdekt men
de geheimen van de klokken en hoe ze tot leven komen. Een uniek museum over Waterland, zijn historie en
het valste carillon van de wereld, met voor kinderen een eigen Juniorzolder vol ontdekkingen en een leuke
speurtocht door het hele museum. Ga naar despeeltoren.nl voor informatie.

Back to basic in Småland

Glamping voor fietsers
Is de lockdown ook voor accommodaties natuurlijk super vervelend, de
eigenaars van het Ribno hotel nabij
het meer van Bled – het enige hotel in
Slovenië met een Zero Waste certificaat
– maakten van de nood een deugd:
niet alleen het hotel werd gerenoveerd,
tegelijkertijd werden er acht prachtige
houten glamping accommodaties in
het ernaast gelegen bos gebouwd,
speciaal met het oog op fietstoeristen.
De accommodaties zijn geschikt voor
vier personen, zeer luxe uitgevoerd
met onder meer een privé hot tub
en badkamer, terras, sauna en eigen
schuurtje voor vier fietsen – met zelfs
oplaadpalen voor e-bikes. Op termijn
komen er in totaal 17 hutten plus
een zwembad. Na inspanning totale
ontspanning gaat hier als nergens
anders op. Check hotel-ribno.si/en.

8

Meer het wildernis-gevoel dan dit krijg je
niet! Camping Hätteboda (vildmarkscamping.
se/en ten zuiden van Växjö in Zuid-Småland
is de meest zuidelijke camping in pure
wildernis. Hier ga je terug naar de basis. Er
is geen elektriciteit, je hakt je eigen hout om
te koken of om de sauna te verwarmen. Hier
ben je letterlijk en figuurlijk ver weg van de
bewoonde wereld en op jezelf aangewezen: de
dichtstbijzijnde winkel is 6 kilometer verderop.
Tegen een beetje stilte moet je wel kunnen,
want meer dan wat vogeltjes hoor je hier niet.

Hoogste zandkasteel
Het hoogste zandkasteel ter wereld staat in het Deense
Blokhus in Noord-Jutland. Het bouwwerk is precies
21,16 meter hoog en overtreft het vorige Duitse record
uit 2019 van 17,66 meter. Het zandkasteel werd in
slechts één maand gebouwd door een internationaal
team van zeventien zandsculptuurbouwers, waarvan
acht afkomstig uit Nederland. Het bouwwerk is een
ode aan het vissersstadje Blokhus en de omgeving,
tegenwoordig een populaire plek voor toeristen die
graag aan de Deense Noordzeekust willen vertoeven.
Verschillende decoratieve elementen verwijzen naar bekende locaties uit de regio, zoals de iconische
vissersbootjes op Thorup strand en de vuurtoren Rubjerg Knude. Voor de gelegenheid is ook een
verwijzing gemaakt naar de strijd tegen het coronavirus. Het zandkasteel staat op de parkeerplaats van
Skulpturparken Blokhus en is gratis toegankelijk. Wie meer zandsculpturen wil bekijken kan hiervoor terecht
in het naastgelegen Skulpturparken Blokhus. Hier wordt voor de negende keer het Zandsculpturenfestival
georganiseerd met als thema Noah’s Ark. Het bouwwerk kan nog tot december worden bezocht.
9

Oog in oog met echte ridders

Nieuwe trailbike-gebieden

Dit najaar biedt het Muiderslot weer een
gevarieerd programma voor jong en oud. Met
workshops, feestjes, theaterlessen, de Maand van
de Geschiedenis, Kinderboekenweek, Halloween
tours en een ontmoeting met echte ridders, is er
voor iedereen een reden om naar het Muiderslot te
gaan. Op 23 en 24 oktober logeren de Ridders van
de Hanzecompagnie op het Muiderslot. Het hele
weekend wordt er zowel binnen als buiten muziek
gemaakt, gekookt (en geproefd), gevochten en
weer goed gemaakt. Er is veel te zien en vooral
ook veel te doen. Tijdens dit weekend geldt een toeslag van € 2,50 op de reguliere entreeprijs. Kijk
voor meer informatie over alle activiteiten en kaartjes op muiderslot.nl. Vooraf reserveren is verplicht,
zolang er nog coronamaatregelen zijn.

In voor wat actie in de Zweedse natuur?
Ga voor een rondje 'stigcykling', oftwel
trailfietsen. BikingSouthEast is een netwerk
van mountainbikeroutes in het oosten van
Småland en op het eiland Öland. Recent zijn
er drie nieuwe trailbike routes gelanceerd.
Daarmee komt het totaal aan routes in deze
regio op 40 met een totale lengte van 200 km.
De ideale gelegenheid om ongestoord de
ongerepte Zweedse natuur en uitgestrekte
bossen te verkennen. Alle routes binnen het
netwerk zijn ingedeeld van groen naar zwart, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. Veel routes zijn
daarmee ook zeer geschikt voor families met kinderen.

Nieuwe thematische fietsroutes
In de afgelopen jaren heeft de Eifel
verschillende fietsroutes ontwikkeld, die
door slim gebruik te maken van fietspaden
op voormalige spoorlijnen of langs rivieren
ook geschikt zijn voor de recreatieve fietser.
Onlangs zijn er twee nieuwe thematische
fietsroutes gelanceerd. De fietstocht Kaiser.
Genuss verbindt Aken, de stad van Karel de
Grote, met Trier, de oudste stad van Duitsland.
Tussen deze beide steden ligt 225 km
fietsplezier door de mooie natuur van de Eifel.
Tijdens de tweede nieuwe fietstocht Grenzen.
Los zijn de landsgrenzen nooit ver weg. De fietstocht met een lengte van ca. 345 km meandert door de
grensstreek en doet daarbij vier landen aan. Deze tocht begint in de gezellige Limburgse stad Roermond
naar het Belgische deel van Natuurpark Hoge Venen om via de ongerepte natuur van Nationaal Park
Eifel in Duitsland uiteindelijk via het Luxemburgse Echternach te eindigen in de stad Luxemburg. Alle
informatie over deze en andere fietstochten is te vinden op eifel.info/nl.

Nieuw museum over eilandleven
Het water ten zuiden van het Deense eiland
Funen is bezaaid met vele kleine eilandjes.
Sinds deze zomer kunnen bezoekers meer
te weten komen over deze eilandengroep
en het bijzondere landschap en leven ervan
in het nieuwe Øhavsmuseet in Faaborg
(ohavsmuseet.dk/en). In het nieuwe
archipelmuseum ‘Øhavsmuseet’ maken
bezoekers kennis met de schoonheid en
eigenaardigheden van de meer dan 60 grote
en kleine eilanden en steenbergen van de
archipel.
10

Fietsroute Dolomieten
met Gardameer
Trentino heeft kilometers aan fietspaden, dus is het een perfecte
bestemming voor verschillende fietsavonturen; van relaxt
e-biken tot sportief wielrennen en mountainbiken! Nieuw is
de 110 kilometer lange fietsroute ‘DoGa’ van de Dolomieten
naar Garda, die de prachtige natuurlijke omgeving van de
bergvalleien dichter bij de gecultiveerde landschappen van de Adige-vallei brengt. Je start met uitzicht
op de rotsachtige Brenta Dolomieten in Val di Sole en fietst over secundaire wegen en weinig bereisde
boswegen in het westelijke deel van Trentino, door vier alpiene valleien en over drie bergpassen, richting
de olijfgaarden die het Mediterraanse bekken van het Gardameer omringen. 51 km zijn geasfalteerde
secundaire wegen, 25 km fiets je over fietspaden, 14 km over hoofdwegen en 20 km over bospaden en
onverharde wegen. Deze route is zo ontworpen dat elke fietser deze kan volgen en zijn eigen tempo kan
kiezen. Een gravel- of trekkingfiets wordt aanbevolen. Meer informatie is te vinden op doga-cycling.it/en.

Slow Travel op camping Podere Sei Poorte
In plaats van vlugvlug langs de toeristische hotspots te razen, samen met een horde andere toeristen,
neemt je royaal je tijd, ver weg van de drukte. Het is een duurzame vorm van toerisme, waarbij kwaliteit
belangrijker is dan kwantiteit en waarbij je je onderdompelt in het leven van de streek die je bezoekt.
Deze rustige vorm van reizen is een antwoord op onze behoefte om te vertragen, om ons drukke leven
even op pauze te zetten, te ontmoeten . Het doel is niet een plek bezoeken, maar een plek beleven!
Op camping Podere Sei Poorte (podereseipoorte.it) wordt daarbij stil gestaan. In een eigen tent of
caravan of in een volledig ingerichte tent word je één
met de natuur en ontsnap je aan het hectische ritme
van het dagelijkse leven. Je wordt er geraakt door de
ongerepte natuur, waar de kleuren van de omgeving,
de geluiden van de vogels en de geuren van de planten
je energie geven. Combineer dit met inspirerende
wandelingen, mijmeringen onder een boom en
gastronomische verrassingen uit de regio en het plaatje
is compleet, je voelt je ConTENTissimo. Dit jaar zijn er 2
nieuwe conTENTissimo's geplaatst, met veel privacy en
eigen sanitair. Op en top glamping!
11
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De ultieme
kampeerreis door
Tsjechië

De eerste stad die je tegenkomt als je vanuit
Duitsland de Tsjechische grens oversteekt is
Cheb. Een aangename stad met een kleurrijk
plein met vakwerkhuizen uit de 13de eeuw en een
kasteel. De plaats is omringd door twee meren,
waar zich diverse campings bevinden zoals
Camping Václav. Een rustige familiecamping
met schitterend uitzicht op het Jesenice meer.
Vlakbij Cheb bevindt zich het kuurstadje

Františkovy Lázné. Dit kuuroord is de kleinste
van de West-Boheemse spatriangel, maar is
een heerlijke plek om tot rust te komen en de
waterbronnen met geneeskrachtige werking
te bewonderen. Kuuroord Karlovy Vary bevindt
zich, net als kuuroord Mariánské Lázně, op een
half uurtje rijden. Eerstgenoemde is al sinds
de 19de eeuw geliefd bij kuuroordgasten. De
bezoekers kwamen naar Karlovy Vary vanwege
de medische spabehandelingen, waarbij naast
het badderen en drinken van het mineraalrijke
water er ook aanbevolen werd om te wandelen
in de natuur. Rondom de stad Karlovy Vary
bevinden zich diverse wandelroutes naar
uitkijktorens, zoals de neogotische toren Goethe
gebouwd in 1889. Het is de oudste uitkijktoren
in Karlovy Vary en ligt op een 638 meter hoge
heuvel. In het gebouw bevindt zich een café en
vanaf het uitkijkplatform zijn het Ertsgebergte,
het Slavkov bos en de Doupovsé-heuvels te zien.
Ook hier zijn meerdere campings te vinden in de
bossen van Slavkov, zoals camping La Provence
en camp Vary.

Tsjechië is een geweldige bestemming om van het buitenleven te genieten en waar
doe je dat beter dan op de camping? In het land zijn tal van campings op de meest

Kamperen in Praag
Als je een rondreis door Tsjechië maakt, mag je
een bezoek aan Praag niet overslaan.

schitterende plekken. Er zijn campings met een breed aanbod aan faciliteiten, maar
ook kleinschalige kampeerplekken op het platteland. Door het afwisselende landschap
is Tsjechië bovendien ideaal voor een rondreis. Elk gebied is net weer even anders
en er zijn talloze culturele bezienswaardigheden. Ga op pad met de tent, caravan of
camper door het schitterende landschap van Tsjechië!
© PRAGUE CITY TOURISM
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“In de Tsjechische hoofdstad
zijn diverse campings waar je
kunt overnachten"

In de Tsjechische hoofdstad zijn diverse
campings waar je kunt overnachten, zoals
Praguecamp gelegen op één van de eilanden in
de rivier de Moldau. Iets verder van het centrum
bevinden zich de familiecampings Oase en
Sokol met een breed aanbod aan voorzieningen.
De campings liggen op een rustige locatie, maar
het centrum is binnen een half uur te bereiken.

figuurlijk – het Reuzengebergte. Het nationale
park is ideaal voor wandelliefhebbers. Er is
bijna 600 kilometer aan wandelpaden. Je kunt
geweldige tochten maken over de bergruggen,
naar watervallen, door veenmoerassen en met
adembenemende uitzichtpunten.
Nabij het Reuzengebergte bevinden zich tal van
campings die uitzicht bieden op de hoogste
bergen van het land. Kemp Dolc en Kemp Pecka
zijn een fijne uitvalbasis om de omgeving te
ontdekken. Andere kampeerplekken bevinden
zich nabij het betoverende natuurgebied
Adršpach-Teplice. Een labyrint met metershoge
zandstenen rotsen.

Moravische folklore
© BEDNA FILMS

Door de vele bezienswaardigheden kun je je in
Praag dagen vermaken. Bezoek het historische
centrum, maar ontdek ook zeker de wijken
Vinohrady, Holešovice en Karlín. Wil je genieten
van mooi uitzicht? In de ‘Stad van de Honderd
Torens’, de bijnaam van Praag, is altijd wel
een mooie plek om de hoofdstad van bovenaf
te aanschouwen. Een bijzonder fotogeniek
uitzichtpunt is vanaf de toren van de basiliek St.
Nicholaas in de wijk Malá Strana. Het beklimmen
van de 215 treden is absoluut de moeite
waard. Vanuit de 65 meter hoge toren is er een
geweldig uitzicht over de Karelsbrug, de Moldau
en de Praagse Burcht.
Liever een camping buiten de stad? Camping
Matyáš en camp Valek liggen ten zuiden van
Praag op een uurtje rijden. Ze liggen in de buurt
van het prachtige natuurgebied Česky kras waar
zich de befaamde burcht Karlštejn bevindt.

Natuurpracht in het
Reuzengebergte
Het noorden van Bohemen is een streek vol
natuurpracht met als hoogtepunt – letterlijk en

14

Het oosten van Tsjechië, aan de grens van Polen
en Slowakije, is een streek van folklore, tradities
en heerlijke gastronomie. De beste plek om dit
alles te ontdekken is in het openluchtmuseum

Rožnov pod Radhoštěm, waar tientallen OostMoravische huizen staan, lokale gerechten
worden geserveerd en waar lokale tradities
groots worden gevierd. Camping Rožnov is
een prima uitvalbasis voor een bezoek aan
dit openluchtmuseum, net als het Beskiden
gebergte.

15

© LIBOR SVACEK

Het Beskiden gebergte is een prachtige bergrug
die zich strekt langs de grens van Slowakije
met schitterende bergtoppen, waaronder Lysá
hora. De bergen vormen een geweldig decor
voor wandeltochten, maar ook fietsers kunnen
er hun hart ophalen. In het gebergte staat een
opmerkelijke uitzichttoren, nabij de bergtop
Pustevny. De toren, ook wel de Valaška-route
genoemd, heeft een rolstoeltoegankelijke
loopbrug die bezoekers naar een hoogte
van 1099 meter brengt. Op de top is er een
panoramisch uitzicht over het gehele Beskiden
gebergte en met mooi weer is het zelfs mogelijk
om de bergen in Polen en Slowakije te zien.
De toren heeft informatiepanelen, uitdagingen
zoals een houten Himalaya-brug die beweegt en
een glazen skywalk. Wie hier staat kan door het
glas 22 meter naar beneden kijken.

© LADISLAV RENNER

Telč is een perfect voorbeeld van de Italiaanse
renaissance en heeft een van de mooiste pleinen
van Europa. De stad Třébič heeft een interessant
joods verleden. De imposante basiliek en de
joodse wijk zijn sinds 2003 Werelderfgoed.
Kemp Sykovec ligt vlakbij het derde UNESCOmonument van Vysočina. De indrukwekkende
kerk in Žd’ár nad Sázavou dat een uniek ontwerp
heeft gebaseerd op een vijfpuntige ster.

Ontspannen aan het
Lipnomeer

© CZECHTOURISM

Het Lipnomeer in Zuid-Bohemen is het grootste
meer van het land en wordt daarom ook
wel de ‘Tsjechische Zee’ genoemd. Rondom
het meer bevinden zich tal van campings,
waaronder camping Frymburk. Een gezellige

Camping Olešná, Frenštát en Landek Park
liggen in de buurt van dit natuurgebied en de
stad Ostrava. Ostrava is de derde grootste stad
van Tsjechië met een interessant mijnverleden.
Je kunt er de voormalige Michal mijn bezoeken,
het mijnmuseum Landek Park en de stad
Ostrava bewonderen vanaf de Bolt Tower.

UNESCO in Tsjechië

“Kemp Sykovec ligt vlakbij het derde
UNESCO-monument van Vysočina.
De indrukwekkende kerk in Žd’ár nad
Sázavou dat een uniek ontwerp heeft
gebaseerd op een vijfpuntige ster"
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Tsjechië heeft maar liefst veertien UNESCOmonumenten, waarvan zich er drie bevinden in
de regio Vysočina. Dit gebied tussen Bohemen
en Moravië heeft prachtige accommodaties
waar je in alle rust kunt kamperen. Camping
Vidlák, gelegen aan het gelijknamige meer,
ligt tussen de UNESCO steden Telč en Třébič.
Ook de christelijke camping Letní den, met
Nederlandse eigenaren, bevindt zich vlakbij
deze steden.

© LIPNO SERVIS

familiecamping met een ligweide, restaurant en
animatieprogramma. Bij het Lipnomeer kun je
paardrijden in de bossen, fietsen langs het meer
en allerlei watersporten doen. Het Nationale Park
Boheemse Woud strekt zich uit tot het Lipnomeer
en is een prachtig ongerept gebied. Je vindt
er kasteelruïnes, dichte bossen en honderden
kilometers aan wandelpaden. Ook is het mogelijk
om dit gebied per trein te bekijken.

Tijdens een kampeerreis ontdek
je de veelzijdigheid van Tsjechië
op het gebied van natuur, cultuur
en historie. Ben je benieuwd naar
meer plekken om te kamperen
in het land? Je ontdekt ze op
visitczechrepublic.com/nl.
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Voorlezen is
overal leuk

Gadgets

(óók in het zwembad)

Lees mij
voor!
Ontvang een wereld aan verhalen door de brievenbus.

Kijk op www.erwaseens.nl/campinglife

Energie voor je
buitenactiviteiten!
Krachtig en handig.
Of je nu met de caravan op vakantie gaat of met een tent, de blauwe gasflessen van
Campingaz zijn een bekend gezicht! Generaties kampeerders gebruiken de vertrouwde

Adv 190 x 135mm Erwaseens AUG 21.indd 1
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picknick in eigen land.

De Hoeve Multipower
Expert in accu’s

Waar koken we vandaag?
De Campingaz gasflessen zijn er in 3 formaten:
0,400 kg (Campingaz 901), 1,800 kg (Campingaz
904) en 2,750 kg (Campingaz 907). Ze zijn de
perfecte oplossing voor zowel je lichtgewicht
kooktoestel tijdens je trektochten als je
krachtige fornuis op je favoriete camping. Deze
handige gasflessen zijn gebruiksvriendelijk,
veilig en efficiënt! Jouw ideale bron van energie
tijdens al je buitenactiviteiten.

oMVoRMER MEt By-PAss:
De 12vdc naar 230Vac omvormer
(PowerBoozt Rhino) die voorzien is
van een zogenaamde bypass-functie.
Deze omvormer maakt van 12volt DC
stroom van de accu een 230 wisselstroom
maar zodra er vanaf de wal 230 vac wordt
aangeboden schakelt hij meteen om naar
walstroom. Hij vervangt hiermee een
omschakelbox. Leverbaar in 12, 24 en 48 volt.

De oplossing voor iedere
kampeerder

VERKRIJGBAAR BIJ
De Hoeve Multipower
Prof. Eykmanweg 27 • 5144 ND Waalwijk
(0031) 416 693155 • info@de-hoeve.nl • optimabatteries.nl

flessen om mee te koken, te barbecueën tijdens hun vakantie ver weg of voor een

Maar wat is nou het geheim van het succes van
Campingaz? Eenvoudig. Ze zijn te krijgen in
vrijwel alle landen van Europa. Je kunt je lege
gasfles omruilen voor een volle in de Benelux,
Frankrijk, Duitsland, Italië, Groot-Brittannië,
Spanje en tal van andere landen. Breng je
lege cilinder naar een winkel met Campingazproducten en je krijgt voor de prijs van een
gasvulling een volle cilinder mee.
Let wel op, Campingaz gasflessen hebben

géén statiegeld. De gasfles is een
koopfles. Je kunt hem alleen
ruilen voor een andere
volle cilinder. Lever je de
gasfles in, omdat je hem
niet gebruikt, dan krijg je er
geen geld voor terug.

Veilig en handig
De hervulbare Campingaz
gasflessen zijn ideaal voor
kleiner verbruik op de
camping om mee te koken
of voor een kleinere barbecue. Mensen nemen vaak
ook een Campingaz gasfles mee als reserve, naast
een grotere gasfles.
Daarnaast zijn ze ook veilig, onder andere door het
gepatenteerde veiligheidsventiel. Door hun omvang
zijn ze enorm handzaam, makkelijk mee te nemen
en nemen ze weinig ruimte in beslag. Campingaz
is de ideale gasfles voor jouw kampeertrip! Een
verkooppunt bij jou in de buurt kan je makkelijk
vinden op benegas.nl/campingaz.
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Ontspannen aankomen op elke vakantieplek
Je bent eindelijk aangekomen. Nu
nog snel de caravan perfect op zijn
plek zetten. Met de easydriver is dat
geen enkel probleem. Jouw krachtige
hulp brengt de caravan moeiteloos
op de juiste positie. En de kers op
de taart: de easydriver basic 1.6
is niet alleen waanzinnig goed in
wat hij doet, maar ook ontzettend
budgetvriendelijk. Je bespaart in elk
opzicht - ook qua inspanning en tijd,
maar absoluut niet qua comfort.
Nadat je met een draaislinger of
accuboormachine de easydriver op
de banden hebt gepositioneerd,
kun je heel eenvoudig en op de
millimeter nauwkeurig je caravan op
elke gewenste vakantieplek zetten.
Door zijn unieke en gepatenteerde
techniek weet de easydriver basic

Altijd en overal goed verzekerd
Je auto, caravan of camper is je
natuurlijk dierbaar. Met een goede
verzekering hoef je je onderweg,
op je vakantiebestemming en zélfs
thuis nooit meer zorgen te maken.
Campingspecialist ACSI helpt al ruim
vijftig jaar kampeerders op weg. Ga
er veilig en verzekerd op uit met
ACSI Verzekeringen.

Dé verzekering voor je
caravan of camper
1.6 ook te zorgen voor optimale
bodemvrijheid van je caravan. Verder
zorgen de unieke mix van speciale
hightech-materialen ervoor dat
de easydriver licht (ca.32kg) is. Vijf
jaar garantie en een optie voor het
gebruiken van een app-controler
maken de easydriver basic 1.6
onverslaanbaar in zijn categorie.

Met zoveel ervaring en kwaliteit in
het team van easydriver, is je reis
op voorhand comfortabel en veilig.
De advies verkoopprijs is € 999 en
voor meer informatie ga je naar
reich-easydriver.com/nl/producten/
rangeerhulpen/eenasser/easydriverbasic-16.

Omdat ACSI de Europese
kampeerder door en door kent, ben
je altijd zeker van een verzekering
op maat. Zo is pechhulp bij de
camperverzekering standaard
meeverzekerd. En is er een
‘meerwielentarief’ waarbij je de
schadevrije jaren van je auto mag
gebruiken voor de verzekering van
de camper. Dat scheelt aanzienlijk in
premie.

Ook de caravanverzekering
biedt je alle rust.
Zo krijg je een
vervangende
caravan bij pech
en bieden we de
garantie dat de
gekozen dekking
ook geldt als je je
caravan verhuurt
of uitleent aan
iemand anders.
Wel zo handig.

Stapelkorting bij
verzekeringen voor
thuis en onderweg
Maar ACSI Verzekeringen biedt meer.
Zo kun je er ook terecht voor zeven
andere verzekeringen, waaronder
een reisverzekering, autoverzekering
en inboedelverzekering.

Campinglife Highlights

Campinglife Highlights

Op weg naar de Horizon…
Strandclub Horizon
Op slechts 1 km van Strandpark De
Zeeuwse Kust vind je Strandclub
Horizon. Genieten met een heerlijk
drankje in je hand van het uitzicht op
zee of misschien wel op de horizon.
Je kunt hier heerlijk ontbijten,
lunchen, borrelen en dineren. Haal
een heerlijk broodje of ijsje af bij
de take away of relax in het zand
met een cocktail van de cocktailbar.

Strandpark De Zeeuwse Kust in
Renesse is een echte familiecamping
aan zee. Het park ligt op slechts
250 meter van het strand. Niet
alleen ligt het strand op steenworp
afstand, ook op het park zelf is veel
te doen. En: alle faciliteiten zijn zo
kindvriendelijk mogelijk ingericht.
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Alle verzekeringen sluiten slim
op elkaar aan waardoor je kunt
profiteren van stapelkorting. Meer
weten en vrijblijvend je premie
berekenen? Neem een kijkje op
ACSI.eu/verzekeringCL

Genieten van de Zeeuwse kust,
maar geen eigen kampeermiddel?
Kies dan voor een glamping
accommodatie, chalet of
vakantiehuis. Of kies voor een
verblijf in het familiehotel. Voor
meer informatie ga je naar
strandparkdezeeuwsekust.nl.

Strandspulletjes vergeten zoals een
schep en een emmer? Ook die zijn
te koop! Kijk voor meer informatie
op strandclubhorizon.nl.

Nieuw in 2022: Roulottes op het vakantie eiland

De studenten die in het
hoogseizoen op het vakantie eiland
bij Alouis en Daniëlla van camping
Ile de Faigneul in de Belgische
Ardennen werken, verbleven altijd
in caravans op de camping. Deze
caravans waren aan vernieuwing toe
en toen ontstond het leuke idee om
bouwketen te laten maken en die
zelf in te richten.
Alouis is meubelmaker van
opleiding, dus ging hij aan het
klussen. De hele inrichting is

natuurlijk van hout en in een
gezellige tint geschilderd. En nu zijn
de roulottes zo leuk geworden, dat
ze besloten hebben om er een paar
te gaan verhuren vanaf april 2022.
De woonwagens zijn als
trekkersverblijf ingericht voor
2 personen. Je vindt er een
2-persoonsbed met beddengoed,
tafel, stoelen, kasten, koelkast en
kookplaat. Ook buiten is er een
gezellig zitje. Voor sanitair en water
maak je gebruik van het sanitair

op de camping. Hiermee zijn de
roulottes ideaal voor wandelaars,
fietsers, motorrijders en avonturiers.
Camping Ile de Faigneul is gelegen
op een eiland in de rivier de
Semois in een prachtige natuurlijke
omgeving. Het vakantie eiland ligt
midden in het natuurpark natura
2000 en is te bereiken via een brug.
Op iledefaigneul.com vind je meer
informatie over de camping, de tinyhouses en de omgeving en vanaf het
najaar ook over de roulottes.
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Middelen

Garage met antisliplaag

Voor een extra accent zorgt de smaakvolle vloer in
moderne beton-look.

De Globebus:
het beste uit twee werelden
Even wendbaar als een buscamper en even comfortabel als een grote kampeerauto:
dat is de Globebus. De compactste serie kampeerauto's van Dethleffs wordt
in het modeljaar 2022 zo mogelijk nog aantrekkelijker dankzij het vernieuwde
interieurdesign, praktische verbeteringen en populaire modellen.

Met een moderne vormgeving van het interieur,
handige nieuwe uitrustingskenmerken en
aantrekkelijke prijzen rijdt de Globebus het
model jaar 2022 tegemoet. De meest compacte
serie kampeerauto's van Dethleffs (dethleffs.nl)
combineert de wendbaarheid en sportiviteit van
een buscamper met het wooncomfort van een
multifunctionele kampeerauto.
De Globebus, slechts 2,20 m breed en vanaf
6 m lang, rijdt even eenvoudig en veilig als
elke buscamper,
maar beschikt
daarentegen
over een
volwaardige
uitrusting als
kampeerauto
met
L-vormige zitgroep,
vaste comfortabele bedden, badkamer, keuken
en garage. Zo is de Globebus de perfecte
reisbegeleider voor actieve kampeerders
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en tijdens citytrips – zowel verkrijgbaar als
halfintegraal en als integraal, steeds in de
gebruikelijke Dethleffs-kwaliteit.
Die omvat bijvoorbeeld ook een uitstekende
isolatie van de sandwichwanden, die zowel
beschermt tegen hitte als tegen kou,
waardoor de Globebus ook geschikt is voor
wintervakanties. Om het hele jaar door te reizen,
kan de Globebus volledig geschikt gemaakt
worden voor de winter dankzij het optionele
wintercomfortpakket.

Modern woongedeelte
In het modeljaar 2022 wordt de vernieuwde
Globebus nog aantrekkelijker voor iedereen
die meer kampeerauto op een compacte
ruimte wenst. Al bij de entree via de extra
brede opbouwdeur van 70 cm (T/I 6) wordt de
reiziger verwelkomd in het nieuwe, moderne
interieurdesign met een aangenaam-frisse
decormix in licht hout en witte oppervlakken,
perfect aangevuld door de greeploze
bovenkastkleppen met een wit oppervlak.

Om 's avonds een gezellige sfeer te creëren
kan het woongedeelte verlicht worden met de
harmonieuze lichtcompositie 'Light Moments'.
Afhankelijk van de wensen en de situatie
produceren de drie lichtniveaus functionele
verlichting, plafondverlichting en wandverlichting
een knusse, geaccentueerde of functionele
lichtsfeer, die de kampeerder eens te meer het
gevoel geeft thuis te zijn op wielen.

Gourmetkeuken
De ruime, L-vormige zitgroep, de
volwaardige badkamer met douche en de
comfortabele bedden met een hoogwaardige
koudschuimmatras van 150 mm ontplooien zich
in de Globebus van het modeljaar 2022 in hun
ware grootte en uitrusting. De Dethleffs-designers
hebben de gourmetkeuken vernieuwd met een
ruim werkvlak. Extra handige ruimte in de keuken
is tot stand gebracht dankzij het compacte fornuis
met twee gaspitten en door het opklapbare blad
aan de voorkant van het keukenblok.

Ondanks de compacte afmetingen pronkt de
Globebus met veel opslagruimte. De ook in
de Globebus ongelooflijk ruime garage, die bij
kampeerders erg in trek is, krijgt in het huidige
model standaard een antisliplaag voor nog
meer veiligheid tijdens de rit. Nieuwe sluitingen
aan de garagedeuren garanderen niet alleen
veiligheid, maar zijn bovendien soepel te
bedienen – Dethleffs-kwaliteit tot in de details.
Hagelbestendige glasvezelkunststof (GVK) wordt
bij de Globebus nu zowel voor het dak als voor de
zijwanden en achterkant ingezet.
In het modeljaar 2022 zijn voor de Globebus twee
lengtes en indelingen beschikbaar: de Globebus
1 met een lengte van 5,99 m en een dwars
tweepersoonsbed, en de Globebus 6, ongeveer
een meter langer, met eenpersoonsbedden
in de lengte. De integralen Globebus I1 en I6
beschikken standaard over een hefbed boven de
cabine en dus over vier volwaardige slaapplaatsen.
Bij de halfintegralen kan de L-vormige zitgroep
omgevormd
worden tot een
bed, waardoor
vooraan
een derde
slaapplaats
ontstaat,
bovenop het
tweepersoonsbed achterin.

Beproefd chassis
De beproefde basis van de compacte Globebus
blijft ongewijzigd, aangezien de Fiat Ducato
Light met een verlaagd chassis en een krachtige
multijet-motor van 120 pk (88 kW) volgens
euronorm 6d meer dan voldoende garantie biedt
voor ontspannende, veilige en comfortabele
ritten. Optioneel is de Globebus ook verkrijgbaar
met een aandrijving van 140 pk (103 kW), 160 pk
(118 kW) of 180 pk (132 kW) en een automaat met
9 versnellingen. Diverse uitrustingspakketten,
zoals het GT-pakket White of het GT-pakket Grey
voor een optische opwaardering, of de opties
Assistentiepakket Fiat en Assistentiepakket
Advance Fiat met rijstrook-, noodrem- en andere
rijassistentiesystemen voltooien het omvangrijke
aanbod met uitrustingen voor de Globebus.
De halfintegraal Globebus in de basisversie is
al beschikbaar vanaf € 70.790. De integraal is
verkrijgbaar vanaf € 82.690. De Globebus bewijst
zichzelf zo eens te meer als aantrekkelijke,
compacte kampeerauto, zowel voor beginnende
kampeerders als voor ervaren reizigers, voor wie
een buscamper te weinig comfort biedt.
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KampeerGadgets
• Eenvoudig en snel repareren
Tear-Aid is een uniek en transparant
reparatiemiddel, waarmee je scheuren en gaten
in praktisch alle materialen zeer eenvoudig dicht,
zonder lange droogtijden of ander moeilijk gedoe.
Het is ongekend sterk, elastisch, waterdicht,
kleurvast en het droogt niet uit. Tear-Aid is
geen noodoplossing, maar is permanent, snel
en zo goed als onzichtbaar. Onmisbaar dus in
je kampeeruitrusting! Met Tear-Aid repareer
je onder andere: tentdoek, rubber (opblaas-)
boten, caravanluifels, zonne- en regenschermen,
luchtbedden en zwembaden. Maar, het hecht
ook uitstekend op producten van aluminium,
roestvrij staal, polyester en nog veel meer. Een
reparatieset bevat een strook Tear-Aid van 7,6cm x 30cm, verstevigingsdraad (45 cm) voor reparatie
van scheuren aan randen, 4 alcoholdoekjes voor het ontvetten van de ondergrond en een duidelijke
gebruiksaanwijzing. Type A in het gouden zakje is toepasbaar op de meeste ondergronden, behalve
op PVC/vinyl. Daarvoor gebruik je type B in het zilveren zakje. Tear-Aid (tear-aid.nl) is verkrijgbaar bij
de vakhandel voor een adviesprijs vanaf €12,95.

• 1 00% biologisch afbreekbaar
designservies

Het nieuwe Plant Fiber servies van Point-Virgule is 100% biologisch afbreekbaar. Het is oersterk en
gemaakt van natuurlijke materialen. De designcollectie bestaat uit mokken, kommen, borden en slaen besteksets. Het servies is zeer licht van gewicht en ideaal voor onderweg. Een uitstekende keuze
dus in de strijd tegen wegwerpbestek. Het servies
is verkrijgbaar in diverse kleuren die ontstaan door
toevoeging van voedselveilig pigment. Hierdoor krijgt
het een zachte, eigentijdse uitstraling.
Het is minder breekbaar dan glas
of aardewerk. De verschillende
onderdelen zijn los verkrijgbaar.
De Plant Fiber Collectie kan
prima in de diepvries en in
de magnetron (3 minuten,
maximaal 750W). Je kunt
het met de hand afwassen of
in de huishoudelijke vaatwasser tot
een temperatuur van maximaal 100°C. De adviesprijzen variëren van
€4,95 voor een mok tot €6,95 voor een kom. Het volledige assortiment vind je op livwise.nl.

24

•D
 e lekkerste koffie
Blooming verbetert de koffie-extractie, zodat subtiele smaken in koffie volledig tot
ontplooiing kunnen komen. Tot voor kort was dit procedé enkel met de hand uit te voeren. Nu
is er de Melitta epour®, een koffiezetapparaat met voorbesprenkelingsfunctie waarmee dit
opbloeien van de koffie automatisch wordt uitgevoerd. Het bevochtigt de koffie, zodat
deze eerst een minuut kan wellen: blooming. De Melitta epour® zorgt voor koffiegenot
op zijn best en zet koffie alsof hij met de hand is gezet. De 360° roterende wateruitloop
met wisselende draairichting zorgt voor de best mogelijke, gelijkmatige verdeling van
heet water. Dit is geïnspireerd op de cirkelvormige bewegingen waarmee koffie met de
hand wordt opgegoten. Het Melitta epour® filterkoffiezetapparaat is verkrijgbaar in de
kleuren mat zwart/goud en mat zwart/chroom en heeft drie jaar fabrieksgarantie. De
adviesprijs is € 199. Kijk voor meer informatie op melitta.nl.

• PowerBoozt Rhino-L omvormer
met Bypass

Het programma 230Vac omvormers van PowerBoozt Rhino is uitgebreid met een
omvormer die automatische walstroom herkenning heeft. Ideaal in je camper
of op de boot! Zodra je verbinding maakt met de 230Vac van de paal of
walstroom, dan maakt de omvormer een by-pass en schakelt hij deze
stroom razendsnel door naar de 230Vac contactdozen. Wordt
de verbinding met walstroom verbroken ? Dan genereert de
PowerBoozt Rhino-L 230Vac vanuit je accu. Helemaal vanzelf… als
een UPS. Je hoeft dus niets meer om te steken en ook een 230
Vac omschakelbox of netvoorkeurschakeling is overbodig. Wil
je dat hij precies andersom werkt om bijvoorbeeld juist zo min
mogelijk van de walstroom te gebruiken? Ook dat kan met de
PowerBoozt Rhino-L met Bypass. Voor meer informatie ga je naar de-hoeve.nl.

• B arbecue bags
voor variatie

Wil je eens wat originele variatie op de barbecue? Met de barbecuezakjes
van Barbecook (barbecook.com) maak je vis, mosselen, krielaardappelen
en groenten op een heel andere manier klaar. Je vult de barbecue bag met
ingrediënten en kruiden, vouwt hem dicht en legt hem op de barbecue
met de transparante zijde naar boven. Het resultaat is overheerlijk, omdat
je door stoomontwikkeling een hele zuivere smaak krijgt. De zakjes zorgen
voor een optimaal garingsproces en kruiden of marinades doen volop hun
werk. Je voorkomt ook dat meer kwetsbare ingrediënten als vis en groenten
aanbranden op de barbecue. Zo houd je het barbecuerooster mooi schoon.
Als de zak gevuld is prik je wat gaatjes aan de bovenzijde om stoom te
laten ontsnappen. Wanneer het klaar is scheur je de transparante bovenkant
open (met handschoenen) en kun je genieten van een heerlijke BBQ-dish.
De Barbecook barbecue bags zijn per set van 10 bags verkrijgbaar voor een
adviesprijs van € 4,50. Ze zijn geschikt voor op de barbecue en in de oven en
bestendig tegen maximale temperatuur van 230°C.
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Het huis waar hij geboren is, zijn eerste
atelier, belangrijke werken of musea die zijn
werk al vroeg presenteerden: de nieuwe
fietsroute leidt naar uiteenlopende Beuysplekken in Kleve, Bedburg-Hau, Duisburg,
Krefeld, Mönchengladbach, Düsseldorf, Neuss
en Leverkusen. Van een dagtocht tot een
meerdaagse fietsvakantie: wie op de fiets stapt,
maakt niet alleen kennis met de kunstenaar en
zijn werk vanuit verschillende perspectieven,
maar kan ook genieten van het weidse
landschap van de Niederrhein.

© HANS LACHMANN

Beuys & Bike
Dit jaar wordt in Noordrijn-Westfalen de 100

ste

geboortedag van

Joseph Beuys gevierd. Deze charismatische en invloedrijke kunstenaar
is onlosmakelijk met de Niederrhein verbonden. Tourismus NRW, de
toeristische organisatie van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen,
heeft samen met een aantal partners een fietsroute ontwikkeld langs
plaatsen die een rol hebben gespeeld in het leven van Beuys. Onder
het motto Beuys & Bike combineert de 300 kilometer lange fietsroute
kunst met actief zijn in de buitenlucht.
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De Duitse fietsersbond ADFC heeft meegewerkt
aan het uitstippelen van de route. Door gebruik
te maken van het uitstekende, meer dan 2.000
kilometer lange netwerk van fietspaden in
de regio Niederrhein kan er naar hartenlust
gecombineerd worden en kunnen de etappes
naar eigen wens worden samengesteld. Een
eigen fiets of e-bike meenemen is niet nodig.
De meer dan 40 fietsverhuurplekken van
Niederrheinrad bieden uitstekende fietsen en
e-bikes aan.

Voetsporen
Het vlakke landschap van de Niederrhein met
weilanden, akkers, rivieren en meren vormt de
coulisse voor een aantal bezienswaardigheden
die iets te maken hebben met het leven
van Beuys. Museum Schloss Moyland in
Bedburg-Hau bijvoorbeeld heeft niet alleen
de grootste collectie Beuys-werken ter wereld,
het gebouw zelf is een indrukwekkende
waterburcht, omringd door een beeldenpark.
In het voormalige Kurhaus Kleve, nu een
kunstmuseum, kun je Beuys' eerste atelier
bezoeken, zijn vroege werk bekijken en
vervolgens door de barokke tuinen wandelen.
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In Mönchengladbach, waar Beuys verschillende
performances deed en zijn eerste grote museale
tentoonstelling had, is de kunstenaar te zien
in een nieuwe muurschildering bij Museum
Abteiberg. Het museum voor beeldhouwkunst,
het Lehmbruck Museum in Duisburg, toont de
‘verwantschap’ van Beuys en Lehmbruck.
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“In Düsseldorf zijn overal in
de stad plekken te bezoeken
waar Beuys zijn sporen
heeft nagelaten"

Rond Neuss staan verschillende werken
van Beuys' leerling Anatol langs de route.
In Düsseldorf zijn overal in de stad plekken
te bezoeken waar Beuys zijn sporen heeft
nagelaten: de Kunstakademie waar hij professor
was, de Kunsthalle met de kachelpijp in de muur,
de cafés in de Altstadt waar hij zijn studenten
ontmoette en een van de ‘7000 eiken’, die,
compleet met basaltsteen, herinnert aan een
van zijn belangrijkste performances.

Nicolaikerk. In het Archeologische Park Xanten
kun je een reis naar de Romeinse tijd maken.
Aanraders zijn ook de urbane streetart langs
de Rijn, de middeleeuwse Burg Linn en twee
prachtige voorbeelden van het Nieuwe Bouwen,
de musea Haus Lange en Haus Esters, in de
geboorteplaats van Beuys, Krefeld.
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Meer informatie over Beuys & Bike, de
tentoonstellingen en andere activiteiten
in het Beuys-jubileumjaar vind je op nrwtourism.com/beuys of dein-nrw.de/beuys.
De route is als download beschikbaar op
outdooractive.com.

Cultuur
Onderweg langs alle Beuys-locaties kom je
door veelzijdige en bezienswaardige stadjes.
Bijvoorbeeld het gemoedelijke Kalkar met
zijn gotische puntgevels en de imposante
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KampeerTrends
•N
 ieuw model Nomad-serie
In de serie Nomad van Dethleffs komt er een ruime, 250 centimeter
brede tweepersoonscaravan bij: de Nomad 520 ELT. Deze indeling is
alles behalve normaal met een ruime badkamer achterin, een grote
ronde zitgroep in het midden van het voertuig en een uitnodigend
keukenblok ertegenover. De twee eenpersoonsbedden vooraan zijn
met 200 centimeter en 190 centimeter niet even lang, maar zijn elk
met 85 centimeter breedte toch heel ruim. Een ombouw tot een
tweepersoonsbed is optioneel
verkrijgbaar. De keuken
biedt meer dan genoeg
ruimte en werkvlakken
en is zelfs standaard met een 142 liter grote koelvriescombinatie uitgerust. De badkamer met afzonderlijke
douche valt uitzonderlijk ruim uit omdat deze de hele
breedte van het voertuig in beslag neemt.

• Gasloze caravan
Knaus caravans komt dit jaar met een compleet nieuw actiemodel: de Knaus Sport E-Power
Selection. Zoals de naam al doet vermoeden is de caravan compleet gasloos. De gas-functie op de
koelkast komt te vervallen, het gasfornuis wordt vervangen door een elektrische kookplaat en de
kachel wordt vervangen door een bankairconditioning die kan koelen en verwarmen. Hoe het dan zit
met het stroomverbruik op de camping? Daar hebben ze bij Knaus ook aan gedacht. Je kunt in de
caravan aangeven hoeveel ampère jouw kampeerplaats
heeft. Dit kun je instellen op 6, 10 of 16 ampère.
De caravan regelt met dit systeem zelf
welke apparatuur voorrang krijgt. Zo valt
de stroom op de camping nooit uit en
is de campingeigenaar ook blij met je.
De Knaus Sport E-Power Selection is
leverbaar vanaf € 20.670,– All-in prijs.
Bekijk dit model in de showroom van
Caravan Centrum Meerkerk of kijk op
caravancentrummeerkerk.nl.
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• Compleet vernieuwde Globetrotter
In modeljaar 2022 krijgt de Dethleffs Globetrotter XLI niet alleen
een gloednieuw exterieur, maar ook een nieuw ontworpen interieur,
met een innovatieve uitrusting. Aan de buitenzijde valt de chique
vormgegeven achterzijde van glasvezel op, met een in het zwart
geaccentueerde onderzijde van de bumper en een geïntegreerd derde
remlicht en achteruitrijdcamera. Volledig nieuw zijn ook de greeploze
garageluiken en kleppen. Het interieur heeft een vriendelijke en lichte
uitstraling in een minimalistisch kleurenpalet. De zitbank tegenover de
L-vormige zitgroep is vervangen door een multifunctionele sideboard
met uittrekbare zitbank. De keuken is van alle gemakken voorzien. Het
lichtplan ‘Light Moments’ komt in dit nieuwe model zowel in plafond
wand, vloer en functioneel terug. Bovendien zijn er twee nieuwe
optionele elektrapakketten. Met het Dethleffs Connect systeem kan via
een centrale display de apparatuur als koelkast en verwarming worden
bediend. De Globetrotter XLI is verkrijgbaar in twee indelingen.

• S lapen op het dak
Modern, sportief, dynamisch: het is een duidelijke belofte en
een sterk statement waarmee Sunlight zich presenteert. In
modeljaar 2022 komt de nieuwe RT-uitvoering op de markt
voor de CLIFF 549, 600, 601 en 640. Deze uitvoering
is, net als de CLIFF, gebouwd op een Fiat Ducato
onderstel, maar beschikt over een Rooftop, wat de
afkorting RT verklaart. Dit slaapdak biedt plaats
voor nog twee extra personen.

• Nieuw model Camper®-serie
Dethleffs heeft met het model Camper® 510 LE met eenpersoonsbedden een nieuw model aan de
gezinsvriendelijke serie Camper® toegevoegd. Met een breedte van 2,30 meter, een totale lengte van
7,62 meter en een toegelaten maximummassa van 1.600 kilogram een echte toercaravan. Kenmerkend:
de instap vóór de as en de met twee meter lengte en 85 centimeter breedte uitzonderlijk grote
eenpersoonsbedden achterin. De comfortabele lounge-zitgroep vooraan biedt na ombouw twee extra
slaapplaatsen. De keuken van de Camper® 510 LE
maakt niet alleen indruk met zijn formaat en de grote
werkvlakken, maar ook met de uitzonderlijke uitrusting
met een koel-vriescombinatie met een inhoud van
142 liter. Bovendien brengt Dethleffs dit model
ook direct als Avantgarde model, een rijk uitgerust
actiemodel. Deze speciaal voor Nederland en Belgie
geproduceerde serie is in 2022 in twee indelingen
beschikbaar, de 510 LE en de 460 EL), in zowel de
Camper als Nomad serie.
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Uitgekeken
& Uitgelezen
Welke boeken leuk zijn voor onderweg
en op de camping?
Campinglife magazine weet wel
welke je het beste mee kunt nemen!

Titel: 	Man op Mallorca |
Omschrijving:
Kerst op Mallorca
Wat zou jij doen als je een bericht ontvangt van
een onbekende man die beweert op zoek te
Auteur: 	Wendy Louise
zijn… naar jou? In een oude schuur op Mallorca
Genre:
feel good
vond hij vergeten liefdesbrieven. Geschreven
door iemand met jouw naam. Ben jij degene die
Uitgever: Wens Boeken
hij zoekt? Het leven van Wendy Louise neemt een
Website: wensboekenshop.nl
gigantische wending wanneer haar dit overkomt.
Op een druilerige zomerochtend verandert de
ISBN:
978-90-8290-873-3
dagelijkse sleur in een heuse roman. Die brieven,
Prijs:
€ 9,99 (paperflip)
en degene aan wie zij destijds schreef, kunnen haar
gestolen worden: Man op Mallorca allerminst. Dit
móet wel de man zijn op wie zij al heel haar leven wacht. Stapt
Wendy uit haar veilige bubbel om Man op Mallorca te ontmoeten? Is dat wel zo verstandig? En waarom neemt
uitgerekend nu die ex-vriend aan wie ze de brieven schreef contact met haar op? Doet haar ex zich wellicht
voor als Man op Mallorca? Lees mee in Wendy Louise’s dagboek tijdens de meest turbulente zomer van haar
leven. Zelfs zij weet niet wat er in het volgende hoofdstuk staat te gebeuren.
Draai je de paperflip om, dan lees je de Mallorca-novelle ‘Kerst op Mallorca’. Dit is een spin-off van de
bestseller ‘Ik wil jou(w) baby!’ Dezelfde personages, een nieuwe verhaallijn!

Titel: 	101

Wereldwonderen

Titel: 	Kletskuiken
Auteur: 	Janie Bynum
Genre:

voorleesboek (4+)

Uitgever:

De Vier Windstreken

Website:

vierwindstreken.com

ISBN:

978-90-5116-852-5

Prijs:

€ 14,95

Omschrijving:
Kletskuikentje heeft een hoop te vertellen
en kletst non-stop. Maar soms heeft
niemand tijd om naar haar te luisteren.
Mama is bezig in de tuin, papa is druk met
werk en Grote Zus zit liever weggedoken
in een boek. Als Kletskuikentje tijdens het buitenspelen op een
enorm ei stuit, vindt ze daarin een perfecte vriend met een luisterend
oor: een schildpad!

Omschrijving:
Tijdens de Eerste Wereldoorlog
Titel: 	Bloemen van steen
strijdt het Italiaanse leger in een reeks
Auteur: 	Ilaria Tuti
veldslagen tegen Oostenrijk-Hongarije.
Hoog in de Alpen ontstaat al snel
Genre:
historische roman
een loopgravenoorlog. In de sneeuw
Uitgever: Cargo
en ijle lucht vechten duizenden jonge
mannen voor hun leven. Er volgt een
Website: uitgeverijcargo.nl
wanhopige oproep aan de bevolking om
ISBN:
978-94-0312-231-1
de manschappen te helpen. Honderden
vrouwen uit de onderliggende dorpen
Prijs:
€ 20,99
komen in actie. Ze zijn van alle leeftijden
en met gevaar voor eigen leven torsen ze
manden vol voedsel en munitie omhoog de bergen in naar het front. Ze worden Le Portatrici genoemd, de
Draagsters, en uiteindelijk zijn zij het die de lichamen van de jonge mannen weer de berg af zullen dragen.
In Bloemen van steen volgt Ilaria Tuti de lotgevallen van vijf bijzondere vrouwen door de ogen van Agata,
een jonge vrouw die tegelijkertijd moet zorgen voor haar stervende vader. Agata’s verhaal, en dat van
Caterina, Viola, Lucia en Maria, geeft deze vrouwen hun rechtmatige plaats in de geschiedenis terug.
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Omschrijving:
Droom jij ervan om de grootste
Auteur:
Lonely Planet
wonderen van onze planeet te
ontdekken? In de spectaculaire
reizen
Genre:
Lonely Planet-uitgave 101
Uitgever: Kosmos
wereldwonderen lees je hoe je
deze droom waar kan maken.
Website: kosmosuitgevers.nl
Van Antarctica en de Amazone
978-90-2158-357-0
ISBN:
tot de Victoriawatervallen
en de Chinese Muur.
Prijs:
€ 29,99
Verbazingwekkend? Absoluut.
Onbereikbaar? Zeker niet. In dit boek
lees je over de meest verbazingwekkende plekken op de wereld én hoe je deze zelf kunt gaan bekijken.
Inspirerend en praktisch, met adviezen van reisexperts over hoe je er komt, wanneer ze het beste bezocht
kunnen worden en waar je kunt overnachten. Zo maak je reisplannen voor ieder budget. Kortom: hét boek
voor iedereen die de wonderen van onze planeet wil ontdekken.

Omschrijving:
Kamperen is weer populairder dan
ooit! Gezinnen trekken erop uit met
de tent of caravan, in binnen- of
buitenland. In deze vrolijke titel
gaat Bobbi met al zijn vriendjes
naar de camping. Daar gaat alles
net een beetje anders dan thuis.
Hét ideale voorleesboek voor elk
gezin dat graag op vakantie gaat
met de tent of caravan!

Titel: 	Bobbi

naar de
camping

Auteur: 	Monica Maas
Genre:

voorleesboek

Uitgever:

Kluitman

Website:

kluitman.nl

ISBN:

978-90-2068-465-0

Prijs:

€ 8,50
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14 t/m 17 oktober 2021

OCCASIONSHOW ALMERE
Dethleffs / Sunlight occasions 2020-2021
compleet uitgerust met
lopende fabrieksgarantie of Bovag garantie.
Introductie 2022 modellen.
Tijdens dit weekend
22” ﬂatscreen + internet tv-box gemonteerd
cadeau bij aankoop van camper

B eleven

Koken op
de camping
Paella met gerookte vis

Splĳtbakweg 24 - 1333 HC Almere-Buiten, tel: 036 – 537 27 27, www.booĳcampers.nl - info@booĳ.nl

Eén van de redenen waarom het mediterrane voedingspatroon zo gezond is, is dat het veel
gerechten zoals deze Spaanse paella bevat: rijst, bereid in olijfolie en gecombineerd met
veel groenten en slechts een kleine hoeveelheid eiwitrijk voedsel. De chorizoworst maakt
het echt Spaans.

Voor 4 personen

Bereidingswijze

• 900 ml groente of visbouillon
• flinke pluk saffraandraden
• 50 g dunne chorizoworst
•	400 g gerookte schelvisfilet,
zonder vel
• 2 el olijfolie, extra vergine
• 1 grote ui, fijngesnipperd
•	2 grote teentjes knoflook,
uitgeperst of 1 el fijngehakte
knoflook in olie, uitgelekt
• 250 g sperziebonen, in stukken
gesneden
•	250 paella of andere ronde
korrelrijst
• peper en zout
•	150 g doperwten uit de diepvries
of uit blik
•	fijngehakte peterselie om te
garneren

1. Breng de bouillon in een
• Verse schelvisfilets lenen zich ook prima
pan op een hoog vuur
voor dit gerecht, ook samen met andere
aan de kook. Voeg er de
zeevruchten, zoals garnalen, mosselen
saffraandraden aan toe en
en inktvisringen. Laat in dat geval de
laat zachtjes trekken terwijl
chorizo weg.
je de andere ingrediënten
•
In plaats van de gerookte schelvisfilet
voorbereidt.
kun je ook kipfilet gebruiken en er een
2. Verwijder het dikke vel
vleesvariant van maken.
van de chorizoworst en
snijd hem dan in dunne
schijfjes. Snijd de schelvisfilet in grote stukken. Verhit de olijfolie in
een diepe, ronde, vuurvaste schotel of braadpan met een diameter
van 30 cm. Doe er de worst, de ui, de knoflook en de sperziebonen
in en laat gedurende 2 minuten bakken, terwijl je er af en toe door
roert.
3. Voeg de rijst eraan toe en roer tot alle rijstkorrels goed zijn bedekt
met de olie. Voeg de bouillon met saffraansmaak toe en roer goed.
Breng op smaak met peper en zout. Breng aan de kook, temper dan
het vuur en laat de paella nog 3 minuten sudderen.
4. Roer er voorzichtig de stukken schel vis en de doperwten door. Laat
nog 20 minuten sudderen, of tot alle vloeistof is geabsorbeerd en
de rijst gaar is. Roer halverwege de kooktijd nog eens door, maar
zorg ervoor dat de schelvis niet uit elkaar valt. Bestrooi de paella
met de peterselie en serveer.

Voorbereidingstijd: 10 minuten
Bereidingstijd: 20 minuten

Variaties en tips
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Bestemmin

Ode aan het
Friese landschap
Duinen en dijken, bossen en stranden, meren en moerassen. Nergens
anders vind je zoveel verschillende landschappen per vierkante
kilometer als in Friesland. Het eigenzinnige karakter van de Friezen is
zichtbaar in deze landschappen. In de terpen, weilanden, koninklijke
tuinen, natuurlijke bossen en Nationaal Parken. In 2021 brengt
Friesland, aan de hand van 5 landschapsthema’s, een ode aan dat
bijzondere landschap. Lees hier wat je absoluut niet mag missen.

Nergens ter wereld is het landschap op korte
afstand zó divers als in Nederland. Maar dit
landschap vertelt steeds hetzelfde verhaal:
de eeuwenoude verbinding tussen mens en
natuur. Net zo lang vormt het Nederlandse
landschap een inspiratiebron voor schilders,
schrijvers en kunstenaars. Het landschap
houdt ons ook een spiegel voor: keuzes uit het
verleden hebben invloed op de toekomst. In
dit landelijke themajaar brengt ook Friesland
een ode aan het landschap.

tip:

voor meer informatie bezoek je
friesland.nl/ode.

Waterlandschap
Friesland bestaat voor de helft uit water, wat
Friezen de gelukkigste Nederlanders maakt.
Ze varen erop, fietsen erlangs en binden
de schaatsen onder als het bevriest. Het
kunstproject ‘11fountains’ is een souvenir
uit 2018, toen Leeuwarden-Fryslân Culturele
Hoofdstad van Europa was. De fonteinen
in de elf Friese steden zijn geïnspireerd op
het landschap, het veranderende klimaat en
de rijke geschiedenis. Ontdek de verhalen
achter de fonteinen en maak een route door
landschap en stad. De fonteinen zijn nog in
werking te bewonderen tot begin november.

Waddenlandschap
Ontdek met een ervaren wadloopgids de
wereld tussen land en zee aan het vaste land,
maar ook op een van de Waddeneilanden. Zo
neemt de Terschellinger kok Flang je graag
mee op een culinaire tocht over het wad.
Waar je tijdens het wadlopen ingrediënten
verzameld om later een heerlijke maaltijd van
te maken.
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“In een Dark Sky Park blijft de
duisternis behouden en kun je
genieten van de schitterende
sterrenhemel"

Nachtlandschap

Pelgrimsroutes

De enige twee Dark Sky Parken in Nederland
zijn beide te vinden in Friesland. De Boschplaat
op Terschelling en Dark Sky Park Lauwersmeer
zijn door de International Dark Sky Association
uitgeroepen tot officieel Dark Sky Park. Een
plek waar de duisternis behouden blijft en
waar bezoekers kunnen genieten van de
schitterende sterrenhemel. Bij helder weer
kun je zelfs de Melkweg zien! Meer nachtelijke
schoonheid ervaar je tijdens het droogvallen en
overnachten op het wad. Vaar met een schipper
de Waddenzee op en geniet van het landschap
terwijl het schip, bij laag water, op de bodem
van de zee zakt. Een unieke ervaring middenin
Unesco Werelderfgoed gebied.

Al die verschillende landschappen per vierkante
meter, zorgen voor een omgeving die gemaakt
is om te wandelen en te fietsen. Geen bergen
om te trotseren, maar een uitzicht zover als het
oog reikt. Het Friese landschap is er één waarin
je volledig kunt opgaan, waar je tot bezinning
komt en dat je herboren achterlaat. Zo biedt
Friesland onder andere een aangesloten
netwerk van pelgrimsroutes waarmee je het
bijzondere Friese landschap ontdekt.

Cultuurhistorische Landschap
De Turfroute is ooit met de schop gegraven
door veenarbeiders. Over deze wateren werden
volle vrachten turf naar het westen van het
land vervoerd. Wie de route door Zuidoost
Friesland nu bevaart, ziet een verscheidenheid
aan landschappen voorbijtrekken. Bebost
natuurgebied afgewisseld met weilanden en
pittoreske dorpen. Neem een lunchmandje mee
en geniet onderweg van een heerlijke picknick
op de meest idyllische plekken. Extra leuk: een
aantal van de bruggetjes op de route mag je zelf
bedienen!

Duurzaam landschap
De Friezen zijn zuinig op hun landschap, zo
ontstaan er steeds meer duurzame initiatieven.
De stoere E-Chopper bijvoorbeeld is een uniek
voertuig voor een onbezorgd dagje duurzaam
cruisen door Nationaal Park Drents-Friese Wold.

© MARCEL VAN KAMMEN

Jabikspaad
Rond het jaar 1000 trokken pelgrims uit alle
delen van Europa naar Santiago de Compostela
voor een welvarend en vredelievend Europa.
In 1500 ontstond er een nieuw dorpje aan
zee genaamd Sint-Jacobiparochie, het
Friese beginpunt voor de lange tocht naar
de Spaanse stad. Natuurlijk kan ook alleen
het Friese gedeelte van de route bewandeld
worden. Deze route van 150 km loopt van
Sint-Jacobiparochie naar Akkrum. Terwijl je
verschillende steden en dorpjes tegenkomt,
trotseer je de unieke landschappen van
Friesland.

© SIMONE WITTGEN

Met de brede banden zit je, zonder uitstoot of
lawaai, gemakkelijk en ontspannen achter het
stuur. Ook de Waddeneilanden bieden een breed
scala aan duurzaam vermaak. Ga op eilandsafari
in een elektrische TukTuk op Vlieland of doorkruis
het bijzondere landschap van Terschelling en
Ameland in een eco-wagen. De gids laat je de
mooiste plekjes van het eiland zien.
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St. Odulphuspad
Deze pelgrimage is 260 kilometer lang en
bestaat uit 15 verschillende trajecten door
Zuidwest Friesland, de Greidhoeke en
Gaasterland. Elke route heeft een eigen
thema waarmee kennisgemaakt wordt met
de verscheidene landschappen en hun rijke
geschiedenis. Tijdens de wandeling ervaar je
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de stilte, rust en ruimte. Als bonus kom je langs
zeven van de elf Friese steden!

“Wandel van het wad naar het
woud en treed in de voetsporen van
de Friese monnikengeschiedenis"

Bonifatius Kloosterpad
Wandel van het wad naar het woud en
treed in de voetsporen van de Friese
monnikengeschiedenis. De monniken
Willibrord en Bonifatius verspreidden het
geloof in Friesland en speelden een belangrijke
rol in de vorming van het hedendaagse
cultuurlandschap. Het Bonifatius Kloosterpad
verbindt de verwondering met de natuur. Ervaar
prachtige landschappen, van de waddenkust
en het open zeekleigebied tot terpdorpen,
heidevelden en bossen. Bezoek onderweg het
Bonifatiuskapel in elfstedenstad Dokkum. DE
route bestaat uit 12 etappes van verschillende
lengtes.

© MARCEL VAN KAMMEN

Claercamppad
Het Claercamppad (75 km) is een route die
door het Noord-Friese landschap loopt. Het
beginpunt ligt in Zoutkamp, net over de Friese
grens, en komt uit bij Sint-Jacobiparochie.

Onderweg passeer je Hegebeintum, de
hoogste terp van Nederland. Breng ook een
bezoek aan het Museum Klooster Claercamp.
Van de 12de tot de 16de eeuw was dit het
grootste moederklooster van Noord-Nederland.
In de 16de eeuw is het klooster afgebroken,
maar het museum herinnert nog aan het
monnikenleven van weleer met de lijfspreuk
‘Terar dum prosim’ (Ik moge verteren, als ik
maar nuttig ben).

Overnachten in Friese kerken
Om de pelgrim belevenis compleet te
maken kan je tijdens het bewandelen van de
routes overnachten in een aantal historisch
Friese kerken. Deze manier van overnachten
staat ook wel bekend als ‘tsjemping’, een
samenvoeging van het Friese woord ‘tsjerke’
(kerk) en camping. De overnachtingslocaties
genaamd refugio’s bieden tegen een kleine
vergoeding eenvoudige slaapplekken.
Wandelaars en fietsers kunnen tussen april en
september gebruikmaken van een refugio op
vertoon van een routeboekje van een van de
vier pelgrimsroutes of een pelgrimspas van
het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.
Bijzondere locaties zijn onder andere De
Nicolaes Tsjerke in Swichum, De Redbadtsjerke
in Jorwert en De Piterkerk in Lippenhuizen.
meer weten over deze pelgrimsroutes
en andere wandelroutes in het Friese
landschap? Voor een overzicht ga je
naar friesland.nl/pelgrimsroutes.

tip:

© IEVERS.NL
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Eura Mobil buscampers

Caravan- en
campernieuws 2022

Middelen

Adria Twin

doordat hun programma aanzienlijk is. Daarnaast
biedt deze Sloveense camperfabrikant keuze
uit drie uitrustingsniveaus. Bij de buscampers,
Adria noemt ze Vans, is er met de Twin Sports
een nieuwe serie bij gekomen. Uitgevoerd met
een pop-up dak (hefdak) en vier indelingen op
een lengte van 600-640 meter. Vooral de Twin
Sports 640 SG zal de actieve camperaar bevallen
dankzij z’n vele gebruiksmogelijkheden. Nieuwe,
kortere en dus lichtere indelingen zien we bij de
halfintegrale Matrix en Coral met de 650 DC/DL/
SC/SL. In zowel een Plus als Axess uitvoering.

betreft maakt dit ook met deze vernieuwde
Premio Life serie weer helemaal waar. Daarnaast
is deze caravanserie uitgebreid met twee extra
indelingen tot een totaal van zes. Stuk voor stuk
populaire indelingen met een buitenbreedte
van 212 cm en drie tot zeven slaapplaatsen. De
twee nieuwkomers zijn: de 415 TK, een compacte
familie-indeling met vier slaapplaatsen en een
derde stapelbed (optie) achterin. Veel kastruimte
en een 142 liter koelkast maakt deze caravan tot
een echte gezinswagen. De 480 TS, opvallend
hierin is het kingsize bed van 200x160 cm, een
luxe in zo’n compacte caravan. Verder een
uitklapbare dinette, die in de standaarduitvoering
plaats biedt aan drie personen. Om het comfort
van de Premio Life nog extra te verhogen is er
keuze uit vier pakketten met extra’s.
Burstner Lyseo

Adria Sonic

Het lijkt wel of kamperen nog steeds aan populariteit wint, mede door het
langdurige coronatijdperk. Meer mensen ervaren deze vrijheid als een groot
goed en voelen zich veilig en thuis in hun eigen kampeermiddel. De camper- en
caravanfabrikanten halen alles uit de kast om aan de nog immer toenemende vraag
te voldoen. Waarbij ook de dealers zich soms in allerlei bochten moeten wringen

Tot slot het paradepaard uit de Adria stal, de
compleet vernieuwde Sonic. Een integraal
camper op een Fiat Ducato laag chassis met een
dubbele vloer en verkrijgbaar in vier indelingen.
Beschikbaar in Supreme en Plus uitvoering met
verschillend interieur stijlen.

om de leveringsdata te halen. Kortom, de kampeerbranche is in trek! Wat de
fabrikanten zoal voor ons in petto hebben aan noviteiten tonen we jullie graag.
Tekst: Carla en Kees Witvliet | Beeld: diverse fabrikanten

Adria
De Alpina, het topmodel caravan van Adria,
is in het nieuwe jaar compleet vernieuwd.
De toch al luxueus uitgeruste caravan oogt
ook nog eens een stuk moderner. Met een
Adria Alpina

Bürstner
groot panoramadakluik geniet je binnen van
een prachtige sterrenhemel en in de winter
houdt de comfortabele Alde verwarming de
caravan aangenaam op temperatuur. Bijzonder
zijn de inbouwramen, mooier en veiliger.
Een zeldzaamheid bij caravans! De nieuwe
Alpinaserie omvat negen indelingen, vooral de
modellen met een loungebank zijn top. Praktisch
is de disselkast die over vrijwel de complete
caravanbreedte loopt. Daarnaast is de Aviva
563 PT nieuw, een echte familiewagen met een
vast bed, een stapelbed en een zithoek die als
slaapplaats kan dienen. De Action is er nu in een
Semi Off Road Edition met nieuwe bekleding.
De campers van Adria nemen al jaren een
belangrijke plaats in de camperwereld in, mede
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Het succesmodel bij de caravans van Bürstner,
de Premio Life, krijgt na vier jaar een facelift.
Deze fabrikant, een topper wat interieurstijlen
Burstner Premio

Zoals gebruikelijk komt Bürstner jaarlijks met
een bijzondere ontwikkeling bij de campers.
Voor modeljaar 2022 valt de eer te beurt aan de
Lyseo Gallery. In Kehl is het gelukt om met één
druk op de knop een halfintegrale camper om
te bouwen tot een model met een bed boven
de cabine. Het dak in het voorste gedeelte
wordt met behulp van een persluchtsysteem
opgetild. Binnen anderhalve minuut tover je een
royale slaapruimte van 110 centimeter hoogte
tevoorschijn. Bereikbaar via een vaste trap en
standaard ingericht met een usb aansluiting, een
tafeltje en een zitje. Uitgeklapt bereikt de Lyseo
Gallery een hoogte van 370 centimeter. Tijdens
de rit is het een normale halfintegraal.
De tweede innovatie is de Eliseo CNG, een
hybride Van op basis van de Eliseo C 543 op een
Fiat Ducato. Met een vermogen van 100 kW/134
pk rijdt deze Van hoofdzakelijk op aardgas. Het
bereik is 400 km waarna de motor automatisch
overschakelt op de 15 liter reserve benzine.
Tijdens het rijden wordt de snelheid gelimiteerd
tot 90 km per uur. Of deze Eliseo CNG in
productie gaat is nog niet duidelijk, men test er
volop mee. Dan de Campeo Van, die komt in
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de speciale uitrustingsvariant ‘Black Forest’. Het
basisvoertuig is een witte Citroen Jumper (120
pk) met een avontuurlijke zwarte belijning. De
Campeo Black Forest C 600 is nu verkrijgbaar, de
C 540 en de C 640 staan gepland. Alle indelingen
hebben vier zitplaatsen en twee standaard
slaapplaatsen die zijn uit te breiden naar vijf: één
in de zithoek en twee in het slaapdak (optioneel).

Carado
Alle Carado’s rollen al vijftien jaar in Neustadt bij
Dresden van de band. Dit heugelijke feit viert de
fabrikant in 2022 met vijftien camperindelingen
in een speciale uitvoering: Edition 15.
Carado Camper Van CV600 Edition15

Allemaal uitgerust met diverse extra’s voor
een gereduceerde prijs. De integrale campers
pronken met een nieuw up to date front, een
geslaagd geheel. Ook het interieur is enigszins
aangepast. De Camper Vans van Carado zijn in
2022 voor het eerst verkrijgbaar in de Edition15
met de optionele uitrusting van een hefdak.

van een telescopische ladder, die ook voor buiten
is te gebruiken om bijvoorbeeld het dak schoon
te maken. In het schuine dak bevindt zich een
hoogwaardige matras met houten lattenbodem
en verlichting met geïntegreerde usb-aansluiting.

bijgekregen. In totaal bestaat deze serie nu uit
vier indelingen.

Dreamer

Carthago
Bij Carthago, de Duitse camperbouwer uit
Aulendorf, verschijnen het komende jaar
geen grote innovaties. Hun camperaanbod
krijgt enkel wat kleine wijzigingen. Zo is de
C-compactline nog zo’n twintig kilo afgeslankt
door het gebruik van Lithium accu’s. Alle
C-Tourer camperindelingen blijven onder de
3500 kg en dus geschikt om met B-rijbewijs
te besturen. Carthago’s bestseller is de Chic
C-line, de middenklasser onder de integralen
met dubbele bodem en vlakke binnenvloer. Er is
keuze uit twee verschillende chassis: Mercedes
of Fiat. Voor modeljaar 2022 krijgt deze C-Line
een nieuwe zitgroep en keuken. Er zijn maar
liefst tweeëntwintig modellen van deze Chic
C-line. Ook voor fans van de Mercedes-Benz
Sprinter is er meer keuze als basis. De twee
lange topmodellen Chic C-Line 5.9 XL LE en
6.2 XL QB zijn nu ook verkrijgbaar met een
ster op de motorkap. Evenals de C-Tourer- en
C-Compactline-serie heeft de C-Line nu ook
een nieuwe, bredere toegangsdeur. Uitgerust
met een groter raam, dubbele vergrendeling en
geïntegreerde hordeur. Centrale vergrendeling is
optioneel mogelijk.

staan op een
Chausson 7020
Ford Transit. De
integraal 7020 en de halfintegrale 660 zijn in 2022
een aanvulling op het uitgebreide gamma van
Chausson.

Dethleffs
Voor modeljaar 2022 presenteert Dethleffs
een nieuwe striping op de zijwanden bij de
caravans in de series Camper, Nomad en Beduin
Scandinavia. Daarnaast krijgen deze populaire
series er nieuwe indelingen bij. De Camper 510
LE met eenpersoonsbedden is een nieuw model
in deze serie. De 2,30 meter brede toercaravan
beschikt over twee meter lange en 85 centimeter
brede eenpersoonsbedden achterin. Tot slot nog
Dethleffs vlaggenschip, de Beduin Scandinavia
serie die er zelfs drie modellen bij krijgt. De
Beduin Scandinavia 550 BET, 550 RD en 550 SE
die allemaal 2,30 meter breed zijn en dezelfde
opbouwlengte van 6,75 meter hebben.
Dethleffs Beduin Scandinavia

Dreamer, de buscamperfabrikant uit Mayenne
(Frankrijk) behoort tot de Rapidogroep. De
instapserie is de Dreamer Fun, herkenbaar aan
z’n opbouwramen. Met een moderne inrichting
in Ikea-look is deze Fun verkrijgbaar in vijf
indelingen. Een debuut is er voor de Fun D55
UP met hefdak in een exclusieve uitvoering.
Een opvallende indeling bij deze Fun-serie is de
Camper Five, hierin zien we een rondzit achterin
en een hefbed voor. Een buscamper waarmee je
met z’n vijven kunt reizen.

Eriba
Hier komt de caravanfabrikant met een nieuwe
indeling op de proppen, de Eriba Nova 565. Deze
caravan is verkrijgbaar in de ‘Trend’ of ‘Ambience’
uitvoering. De Nova serie is populair vanwege
z’n solide bouw en isolatie en het uiterlijk met
fraaie rondingen. In de 565-indeling, een echte
gezinswagen, staat een groot tweepersoonsbed
terwijl er tevens plek is voor een stapelbed voor
drie personen. Een luxe badkamer met aparte
douche en een gezellige U-vormige zithoek
maken het compleet. De nieuwe indeling biedt
veel opbergruimte onder het tweepersoonsbed
en dankzij een grote garagedeur bereik je het
stapelbed.
ERIBA Nova 565

Chausson
In het Franse Tournon rollen de Chausson
campers van de band. Bij deze fabrikant is het
moeilijk kiezen, want het assortiment bij de

Carado Integraal I447 Edition15

Deze uitbreiding biedt twee extra slaapplaatsen
en het hellend dak is zwart en te koop voor
alle plattegronden van de campers op het Fiat
Ducato chassis. Je klimt naar boven met behulp
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halfintegralen is groot
waarbij de focus op voertuiglengtes tussen de
7 en 7,19 meter ligt. Chausson biedt voor de
halfintegralen de keuze tussen een basisversie
op Fiat Ducato of Ford Transit. In modeljaar 2022
komt er een nieuwe compacte halfintegrale serie
met twee indelingen: de S 514 met een lengte
van nog geen 6 meter en de 6.59 meter lange S
697. De campers zijn slechts 2.10 meter breed en

Eura Mobil

Chausson S 697

Wat campers betreft heeft Dethleffs nu ook
een serie buscampers, de Globetrail, in hun
programma. Twee indelingen bouwen ze in Isny,
de 600 DB met dwarsbed achterin en de 640
EB met twee enkele bedden. De Just heeft er
met de 6762 een nieuwe indeling met hefbed

Eura Mobil volgt de trend en zet eveneens in op
buscampers. Een luxueus ingerichte buscamper
met drie indelingen verschijnt in 2022. Gebouwd
in de Trigano buscamperfabriek in Italië. Bij het
instappen is meteen duidelijk dat het een wat
duurdere buscamper betreft. Niet alleen qua
design is het top, ook de materiaalkeuze en
isolatie zijn goed voor elkaar. Bij de integrale
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Hobby Beachy 420

campers maakt de Integra Line 695 ET net als
de 730 EF z’n debuut in modeljaar 2022. De
695 ET biedt veel leefruimte, omdat het enige
bed boven de cabine hangt en er achterin over
de gehele breedte een luxe badkamer staat.
Zodoende een echte tweepersoons wagen
met een riante zitgroep. Het paradepaard van
Eura Mobil, de Contura, is zowel op basis van
een Mercedes Sprinter als een Fiat Ducato met
AL-KO chassis verkrijgbaar. Er is keuze uit vier
indelingen.

Fendt
De afgelopen vijftig jaar staan bij Fendt in het
teken van kwaliteit en in het modeljaar 2022
zijn er geen grote veranderingen. De fabrikant
vindt wel altijd kleine verbeterpunten, daarnaast
komen enkele vernieuwde indelingen. In de
Bianco serie zijn dat vijf nieuwe indelingen, bij
de Diamant is de 650 SGD nieuw. De Bianco
Selection 550 SKM heeft een ouderslaapkamer
voorin, een grote zitgroep in het midden en
achterin stapelbedden over de gehele breedte
van de caravan. Bij de Bianco Activ 550 SD treffen
we een luxe badkamer achterin over de gehele
caravanbreedte met een aparte douchecabine.
Voorin staat een grote zithoek om te relaxen,
een Frans bed krijgt in het midden tegen de
zijwand een plek. De Bianco 560 SKM komt over
uit de Saphir serie. Kortom, deze kwalitatief
hoogstaande Fendt caravans zijn klaar voor het
komende seizoen.

Hobby

“Deze Beachy komt in drie indelingen,
een opvallend detail is de grote
achterdeur die naar boven scharniert.
Kampeer hiermee op een mooie plek
en geniet van een groots uitzicht!"
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Stap je in de nieuwe Hobby Beachy dan komt
direct het strandgevoel bij je boven. Een caravan
zonder overbodige poespas in fraaie lichte en
natuurlijke tinten. Zo hebben de kasten geen
deurtjes maar spanbanden en met stof beklede
manden. Deze Beachy komt in drie indelingen,
een opvallend detail is de grote achterdeur die
naar boven scharniert. Kampeer hiermee op een

mooie plek en geniet van een groots uitzicht!
Alle campers ondergaan aan de buitenzijde een
facelift om zodoende trendy het nieuwe seizoen
in te gaan.
Ook Hobby toont een nieuwe buscamperserie:
de Vantana Ontour met twee indelingen. De
eerste is standaard een instapper op een Citroën
Jumper, aangevuld met een Edition pakket staat er
een luxere reisgenoot. Daarnaast, zoals de naam
al suggereert een versie met meer comfort: de
Vantana de Luxe. Deze uitvoering staat op een Fiat
Ducato waarbij er keuze is uit twee interieur sferen.
HYMER Tramp S 585

Hymer
Met de halfintegrale Tramp S 585, gebouwd op
een Mercedes komt Hymer met een volledig
aangepaste indeling van z’n populaire Tramp
serie. De S 585 is 7,09 meter lang waarbij de extra
brede zijbank in het interieur opvalt. Achterin
staat de geliefde enkele bedden opstelling
en een ruime kledingkast. Talrijke rijhulp- en
multimediasystemen in de Mercedes bieden
comfort en veiligheid. Prettig is de grote garage
waarin de fietsen en kampeerspullen netjes
opgeborgen staan.

Hobby Ontour Edition
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Beleven

Een dubbele winnaar!

Gespot

in de branche

De kampeerbranche is altijd in beweging. En wij houden je
op de hoogte! Belangrijk nieuws, overnames of open dagen bij leveranciers?
Met onbeperkte rangeerpower brengt onze bekroonde rangeeraandrijving
easydriver infinity uw vakantie aan het rollen. Dit brengt u naar nieuwe
dimensies van vrijheid - voor modern kamperen op het hoogste niveau.

Een nieuwe showroom, leuke acties of een verhuizing waar je van op de hoogte moet zijn?
Je leest het als eerste in Campinglife magazine.

easydriver infinity. Nu bij uw dealer te bestellen!
reich-easydriver.com/nl

Terugroepactie Dometic

Volg ons op Facebook en Instagram!
facebook.com/reich.easydriver, instagram.com/easydriver.ontour

Dometic is een terugroepactie
gestart voor gaskooktoestellen op
flessengas. Uit onderzoek is gebleken
dat er lekkage op zou kunnen treden
in leidingen en gasregelknoppen.
Door die lekkage kan er mogelijk
een vlam ontstaan en is er kans op
explosiegevaar. Hoewel er nog geen
incidenten bekend zijn, roept Dometic
op om de betreffende gastoestellen
niet meer te gebruiken, de gasfles af
te koppelen en contact op te nemen
met de leverancier. Er wordt nog
gewerkt aan een passende oplossing.
Op dometic.nl is de lijst met de 26
betrokken kooktoestellen, inclusief
artikelcode, modelaanduiding en
datum van levering te vinden. Deze
informatie is ook terug te vinden in
de documentatie van de caravan of
camper.

DE LEUKSTE
ABONNEMENTEN
VIND JE SNEL OP
KINDERBLADEN.NL

LMC wint DCC-prijs
De Sassino 470 K werd onderzocht
door de caravanexperts van de Duitse
Camping Club (DCC). Op basis van
dit onderzoek ontving LMC de DCC
Security Award 2021. ‘Kort, compact
en tegelijkertijd zeer licht met 880
kilogram. Goed vakmanschap kenmerkt
de plaatsing van gasleidingen en
elektronica en de positielichten aan de

WWW.KINDERBLADEN.NL

zijkant. Daarnaast beschikt de Sassino
over veel handige functies die het
reizen comfortabel en ontspannen
maken.’ Met de Sassino hebben de
Sassenberger caravanspecialisten
een caravan in het instapsegment
met twee doordachte plattegronden
gepresenteerd, die ook de experts
inspireren.

Jubileumeditie
Kampeerbelevenis
Van 10 t/m 14 november wordt de
tiende editie van Kampeerbelevenis
Brabant gehouden in de showroom van
Bax Totaalrecreatie in Bergeijk. Deze
jubileumeditie van ‘dé kampeerbeurs
van het zuiden’ brengt de vraag
van kampeerders samen met het
aanbod van de kampeerbranche. De
beurs is dit jaar een dag langer dan
gebruikelijk en opent op 11 november
om 11 uur. Meer informatie vind je op
kampeerbelevenis.nl.

Overname Büttner
Elektronik
De markt van Dometic wordt
wereldwijd groter. Vorig jaar nam
het bedrijf het Britse Kampa over
en recenter kwamen daar ook Front
Runner Vehicle Outfitters, Enerdrive
en Zamp Solar bij. In juli nam Dometic

het Duitse bedrijf Büttner Elektronik
over dat een vooraanstaande positie
heeft op het gebied van mobiele
elektriciteitsoplossingen voor de
recreatiemarkt, waaronder oplossingen
voor zonne-energie, accu’s en
acculaders.

Festival VW-bus
In 2007 organiseerde Volkswagen
Bedrijfswagens voor het laatst een
festival voor de VW-bus, maar voor
2022 staat dit evenement weer gepland
van 15 tot 17 juli op het beursterrein in
Hannover, dat wordt omgetoverd tot
een ‘Bulli’-paradijs met grote camping.
De verwachting is dat duizenden VWbussen van alle generaties en fans van
over de hele wereld op het festival
afkomen.

Winst voor Bürstner
Bürstner's Gallery camper heeft een
prijs gewonnen in een gerenommeerde
en wereldwijd unieke design en auto
industrie wedstrijd, de ABC Awards
2021. De Gallery won de prijs voor
uitstekend product en marketing
design.
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CampinglifeStyle
• Compact opvouwbaar outdoorvest
Het L.I.M Mid Jacket van Haglöfs (haglofs.com) is een dun en stretchy outdoorvest voor
actieve buitenmensen. Het houdt je droog en warm tijdens tal van activiteiten.
De open structuur zorgt voor een hoog ademend vermogen en snel
transpiratievocht-transport. Dankzij het minimalistische design is het
vest uiterst packable en lichter dan je ooit zou verwachten:
195 gram (heren, maat L). Het L.I.M Mid Jacket is
mooi afgewerkt: glad aan de buitenkant en zacht
aan de binnenkant. Het vest is gemaakt van 4-way
Pontetorto Tecnostretch-fleece dat goed aansluit
op het lijf, hoe fanatiek je ook in beweging bent.
De fleece is gemaakt van gerecycled polyester en
is Bluesign Approved. De afwerking van het vest
bestaat uit platte naden die irritatie tijdens het
sporten tegengaan. Verder is het vest voorzien van
een borstzak met rits voor kleinere items die je bij
de hand wilt houden. De rits bij de kin is afgedekt
voor meer comfort. Het vest is in meerdere kleuren verkrijgbaar voor zowel
dames als heren en heeft een adviesprijs van € 110.

• L ichte, vegan wandelschoen
De nieuwe, halfhoge wandelschoen Samaris Lite van Regatta (regatta.com) heeft het keurmerk Vegan.
Deze diervriendelijke schoen is gemaakt van 100% synthetische materialen, zoals PU-upper, Endurance
mesh en XLT zool. Hij is robuust en tegelijk vederlicht: 396 gram (heren) en 341 gram (dames). Het
bovenwerk van de Samaris Lite is bewerkt met Isotex en Hydropel en daardoor waterdicht en ademend.
Zowel bij de hiel als op de neus is een speciale stootrand geplaatst, precies waar dat het hardst nodig
is. De slijtvaste XLT buitenzool heeft een multidirectioneel profiel en biedt daardoor veel grip, zowel
op grasondergrond als op een glibberig kleipad. De veters trekken soepel aan door de veterlussen en
eenmaal geveterd voegt de schacht zich keurig rond de enkel. Dit geeft veel enkelsteun en
stabiliteit. Dankzij de afgeronde zool wikkelt de voet soepel af. De schoenen zijn geschikt
voor lange wandelingen op vlakke paden en heuvelachtig terrein. De tong vouwt ruim open
waardoor je de schoen makkelijk aantrekt. De
schoen heeft een schokdempend EVA voetbed
en is geschikt voor normale voeten. De Samaris
Lite is verkrijgbaar in een dames- en
herenuitvoering in de kleuren zwart,
blauw en rood en heeft een
adviesprijs van € 89,95.
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• Milieuvriendelijk warmtewonder
Waarom zouden alleen grote mensen profiteren van isolatiejacks? Het Kids Limax
Insulation Jacket hult ook de kleintjes in behaaglijke warmte. Vaude (vaude.com)
heeft deze inritsbare jas uitgerust met het innovatieve HeatSphere Eco Isolation
dat voor 100% uit gerecycled polyester bestaat en ten opzichte van traditioneel
dons met andere voordelen weet te overtuigen. De vulling van dit isolatiejack
bestaat uit HeatSphere Eco – een synthetische isolatie die dubbel zo snel droogt
als traditioneel dons. HeatSphere Eco bestaat, net als het buitenmateriaal van
de jas, uit gerecycled polyester en absorbeert ongeveer 30% minder vocht
dan dons. De donsachtige balletjes bestaan uit 100% gerecyclede petflessen
en bevatten geen dierlijke bestanddelen – maar kunnen zeer zeker met dons
worden vergeleken: ze zijn licht van gewicht, zeer elastisch en warmer dan welke
gewatteerde vulling dan ook en houden je ook in vochtige toestand warm zonder
te klonteren. De jas is van zichzelf al wind- en waterafstotend. Combineer je hem
echter met een 3-in-1 jas, waar je hem eenvoudig in kan ritsen, dan krijg je een
krachtig duo voor de écht koude winterdagen.

• Strandlaken en
bordspel ineen

SooBluu komt met het leukste strandlaken dat je aan zee kunt vinden:
Save the Turtles. Het is een handdoek – gemaakt van 20 petflessen
– en bordspel ineen. Superleuk voor op het strand of ergens anders
buiten. Save the Turtles is educatief en helemaal van deze tijd. Je leert
spelenderwijs hoe je de oceanen en het milieu kunt bevrijden van al het
plastic. Je speelt het spel met vriendjes of je ouders. Bij Start word je
uitgedaagd om je eigen pion op het strand te zoeken, bijvoorbeeld iets
van plastic wat er niet hoort. Dat gooi je na het spel in de prullenbak.
De spelregels zijn afgeleid van Ganzenbord en kun je online vinden
via een QR-code op de handdoek. Dobbelstenen neem je zelf mee
of gooi je met een app. Het strandlaken heeft een formaat van 100 x
160 cm, heeft een handige ophanglus en komt in een handig tasje. De
adviesprijs is € 24,95 en meer informatie vind je op: soobluu.com.

• T hermo T-shirt
De nieuwe L.I.M Crown T van Haglöfs (haglofs.com) is een state-ofthe-art thermo T-shirt. Het regelt je verkoeling dankzij innovatieve,
thermoregulerende materiaaltechnologie. Zodra je opwarmt activeert
het materiaal en begin je af te koelen. Komt je lichaam weer op een
comfortabele temperatuur dan deactiveert het materiaal zijn verkoelende
eigenschappen, waardoor het risico op onderkoeling wordt verminderd.
Het shirt heeft een body-mapped design voor extra koeling waar je het meest
transpireert en isolatie waar je dat nodig hebt. De panelen onder de armen zorgen
voor optimale bewegingsvrijheid. Dankzij de flatlocknaden heb je geen last van
schuren of slijtage. Kortom de L.I.M Crown T is een ideale technische eerste laag
uit de ultralichte L.I.M-reeks van Haglöfs. Het shirt is in verschillende kleuren
verkrijgbaar in een dames en herenuitvoering voor een adviesprijs van € 79,90.
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UW CARTHAGO PREMIUM PARTNER
De actuele Carthago Modellen alleen bij
ons. Wij verheugen ons op uw bezoek!
Meer over ons op: www.rsf.de

• Ecosneaker
De nieuwe Vaude-sneaker UBN Redmont 2.0 is volledig gemaakt zonder plastic
onderdelen en is de groenste schoen die het merk ooit gemaakt heeft. Er is gebruik
gemaakt van bio-gecertificeerd katoen met daarbij chroomvrij gelooid leer, alsook
gerecycled natuurrubber en kurk op de zool. Voor de modelvarianten met een zwarte
buitenzool worden oude autobanden gerecycled en als granulaat vermengd met
het natuurrubber. Ook de binnenzool is een puur natuurlijke mix van materialen.
Het bekledingsmateriaal is gemaakt van de natuurvezel linnen, het grootste
gedeelte bestaat uit kenaf-plantenvezels, maïs en natuurlatex. Hierdoor is de
binnenzool biologisch afbreekbaar. Het is een ideale sneaker voor stadse
avonturen en sportieve activiteiten. De adviesprijs is € 120 en voor meer
informatie ga je naar vaude.com.

• Rugzak van 100% oceaanplastic
Voor wie op zoek is naar een stijlvolle en handige rugzak, waarmee je zonder
bezwaar voor de dag kunt komen, heeft GOT BAG de ideale oplossing. De startup heeft een serie tassen en accessoires ontworpen die zijn gemaakt van 100%
oceaanplastic dat door henzelf uit de oceaan wordt gehaald. De collectie bestaat uit
verschillende tassen en accessoires voor sporten, outdoor-activiteiten, weekendjes
weg of voor zakelijk gebruik. Het begon allemaal met de Rolltop Backpack. Dat
is een stoere rugzak van formaat die verstelbaar is in grootte. Hij biedt daardoor
een zee van ruimte. Ideaal voor sporten, outdoor of om veel in mee te nemen. Hij
is verkrijgbaar in het zwart of in één van de vier recent geïntroduceerde kleuren
‘reef’, ‘algae’, ‘sand’ en ‘ocean’. Voor de productie wordt oceaanplastic verzameld
door GOT BAG’s eigen opruimploeg in Indonesië. Voor elke tas die wordt gemaakt, wordt tot
5kg plastic uit de oceaan verwijderd. De riemen en clips zijn van gerecycled PET en de tassen
hebben een organische PU-coating. Dat maakt de tassen niet alleen mooi en duurzaam maar
ook waterbestendig en praktisch. De collectie is online verkrijgbaar op got-bag.com en de
adviesprijs van de Rolltop Backpack is €149.

• Warme winterjas
De warme winterjas Mineo Coat van Vaude (vaude.com) bewijst dat stijl
en functionaliteit elkaar prima aanvullen. Deze met de zeer warme, nieuw
ontwikkelde HeatSphere Eco Isolation uitgevoerde jas, richt zich tot
milieubewuste stadsbewoners die op zoek zijn naar een waterdichte
alleskunner voor in de stad. Voor de vulling wordt het innovatieve HeatSphere
Eco gebruikt – een nieuw ontwikkeld synthetisch dons dat dubbel zo
snel droogt als traditioneel dons. HeatSphere Eco wordt, net als het
buitenmateriaal van de Mineo Coat, van gerecycled polyester gemaakt
en neemt ongeveer 30% minder vocht op dan dons. Het geheim van het
hoge warmtebehoud zit in de constructie.HeatSphere Eco bestaat uit
zogenaamde "Heat Balls" die voor 100% van gerecyclede petflessen zijn
gemaakt en geen dierlijke bestanddelen bevatten. Maar je kunt het zeker
met ‘traditioneel’ dons vergelijken: ze zijn licht van gewicht, extreem
elastisch en warmer dan welke gewatteerde vulling dan ook. Daarnaast
houden ze je ook warm in vochtige toestand, zonder te klonteren.

RSF GmbH Reisemobil Service Freitzeit
Weinerpark 6 | D-48607 Ochtrup, Telefon: +49 [0] 2553 726800 | info@rsf.de
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De Hoeve Multipower
Expert in accu’s

PoRtABlE PowERstAtIon:
Het assortiment van ons huismerk PowerBoozt is
uitgebreid met een portable powerstation waardoor
je dus overal kunt beschikken over 230Volt. Het
grote voordeel is dat je deze eenvoudig kunt laden
via de sigarettenplug in de (vracht)auto(automatische
herkenning 12 of 24 volt) en dat je er solarpanelen
op aan kunt sluiten. Leverbaar in 500 en 1500 watt.

VERKRIJGBAAR BIJ
De Hoeve Multipower
Prof. Eykmanweg 27 • 5144 ND Waalwijk
(0031) 416 693155 • info@de-hoeve.nl • optimabatteries.nl

Campers & Vans net
over de grens
Sinds dit voorjaar kan je bij RSF in het Duitse Ochtrup je camperhart sneller laten
kloppen. Op de nieuwe locatie, net over de grens bij Enschede, pakt het bedrijf breed
uit met de nieuwe en gebruikte campers van Carthago en campers en vans van Malibu.

Door de ruime opzet, op deze nieuwe locatie
op het bedrijfsterrein van 25.000m², ervaar je de
campers nog beter dan voorheen. Je vindt er
altijd een aanbod van circa 35 nieuwe campers, in
verschillende afmetingen, uitvoeringen en prijzen
en je hebt er alle ruimte om rustig rond te kijken
en de campers écht te ervaren. Bovendien voert
RSF, als Premium Partner van Carthago, altijd het
complete programma van dit merk.

Trendsettend.
Avontuurlijk.

Carthago campers

Waterfront

De campers van Carthago zijn verdeeld in
drie Premium-klassen, onderverdeeld in
zes verschillende modelseries met tot acht
verschillende afmetingen, volop keus dus! Welke
keus je ook maakt, je kunt rekenen op veel
standaard comfort: van een dubbeldeurs koelkast
tot royale bedden met hoogwaardige matrassen.

Compact, 2-4 personen
Zet snel & eenvoudig op

Malibu Vans

www.alpenkreuzer.com

Ook de Vans van Malibu hebben een vaste plek
in de showroom van RSF. De Malibu Van is er in
drie afmetingen met zeer doordachte indelingen.
In alle modellen campers en vans is de ruimte
optimaal en tot in detail benut. Afhankelijk
van het model zijn verschillende bed varianten
mogelijk.

Uitrusting
Niet alleen kunnen
ze je bij RSF
voorzien van goed
advies over campers
in het algemeen en
de campers in de
eigen showroom
in het bijzonder,
ze hebben ook
verstand van alle mogelijke accessoires en
in-, aan- en opbouwopties. In het moderne
en compleet uitgeruste servicemagazijn met
werkplaats van ruim 2300m² doet het team er
alles aan om je wensen te realiseren. Dat is
ook de plek waar kleine en grote reparaties
uitgevoerd worden en waar servicebeurten
plaatsvinden. Handig, zo alles onder één dak!
Nieuwsgierig naar het aanbod van RSF? Breng
dan een bezoek aan de nieuwe locatie in
Ochtrup! Reis naar rsf.de voor de adresgegevens
en openingstijden. Of ga eens langs op
zondagen tussen 10.00 – 13.00 uur. Je kunt
dan alle voertuigen bekijken, maar er zijn geen
advies- en verkoopgesprekken. Zo kun je in alle
rust rondkijken!
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Groener dan groen
Wie tijdens het kamperen op zoek is naar zoveel mogelijk natuur
per vierkante meter, komt ongetwijfeld uit in het groene Slovenië.
Op zo’n veertien reisuren van Nederland vind je het kleine land
met enorm veel natuur, onnoemelijk veel mogelijkheden tot
outdooractiviteiten en een klein beetje kustlijn.
Tekst & beeld: Janine Klein

In Villach in Oostenrijk steken we de grens over
en besluiten we direct af te zakken naar wat,
volgens de boekjes, de parel van Slovenië is: het
natuurgebied in de regio Gorenjska: Triglavski
Narodni Park. Een camping in deze mooie
omgeving vinden wij in Kobarid (Ecocamping
Koren). De gemoedelijke camping blijkt een
ideale startpositie voor onze vakantie. We zijn
er op de bonnefooi naartoe gereden, maar in
het hoogseizoen is reserveren hier ongetwijfeld
wel nodig. Prachtig gelegen bij de rivier de Soča
blijkt deze camping vooral veel liefhebbers van
buitensporten aan te trekken.

Relaxen in Kobarid
In Kobarid zelf hangt een relaxte sfeer,
een soort surfersparadijs, maar dan hoog
gelegen tussen de bergen. Er zijn verrassend
veel mogelijkheden voor het huren van
outdoormateriaal als rubberboten en kano’s.
Er zijn diverse mogelijkheden om met een
gids op pad te gaan en wie wil wandelen,
mountainbiken, klimmen of gaat voor canyoning,
heeft hier volop keus. Dat het weer niet geweldig
is – daarom is het zo groen – mag de pret niet
drukken. Gelukkig hebben we het liever niet
te warm tijdens het beoefenen van de vele
buitensportmogelijkheden!

Na een paar dagen door het prachtige groen te
hebben gewandeld is het tijd om de verdere reis
te bepalen. We hebben geen planning gemaakt
en besluiten daarom vanaf Kobarid door het
Nationale park richting de kust te gaan. Een
perfecte keus. Slingerend door de Julische Alpen
rijden we regelmatig van Slovenië de grens over
naar Italië en weer terug Slovenië in, drinken
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we de heerlijkste cappuccino bij een
supermodern tentje in de middle of nowhere en
genieten we van de prachtige groene natuur, de
watervallen en het bijzondere groene water. Deze
route is al een vakantie op zich!

Koper

van een heerlijke lunch, inclusief Sloveense
wijn. Er is keuze uit vis en vis. Maar wat kan
je verwachten in een uit de kluiten gewassen
vissersdorp? De bediening is ook hier weer zeer
vriendelijk. Het eten is voortreffelijk, de wijn
smaakt naar meer en het uitzicht over de zee
maakt het vakantiegevoel compleet.

Ondanks de slingerwegen is Slovenië wel heel
erg compact. Voor we het weten zijn we al in
Koper, aan het kleine stukje kust dat het land
rijk is. En dat is jammer, want van een echte
strandvakantie kan hier geen sprake zijn. Toch
is er genoeg te beleven, getuige de vele
flamboyante auto’s en casino’s. Ook hier vinden
we een camping even buiten Koper in Ankaran
(Camping Adria). En nog een flink grote ook. Met
mooie plateaus tussen de bomen, een schoon en
modern toiletgebouw, een eigen stukje strand
met afgebakend zwembad (met zeewater) en
een indoor speelhal. Vanaf de camping lopen
we `s avonds het dorp in. Hier veel jongeren,
terrasjes, lekkere cocktails en wederom goed
eten, al liggen de prijzen hier wel iets hoger dan
in Kobarid. Maar we krijgen daarvoor ook wel
een heerlijke Limoncello na het diner van de zeer
vriendelijke en geïnteresseerde gastvrouw. Dan
besef je ineens hoe dicht je bij Italië zit, met Triëst
aan de andere kant van de grens.

Ljubljana

Piran
Na een nacht met de meest vreselijke
onweersbuien – het blijft eng in een tentje – is
het de volgende morgen stralend weer. We
stappen in de auto en maken een uitstapje
naar Piran. Naast Koper en Portoroz de enige
kustplaats die het land rijk is. Piran is eigenlijk een
groot toeristenoord. Het dorp is doodlopend,
verder rijden bezorgt je een nat pak in de Golf
van Triëste. Dus parkeren we op één van de vele
betaalde parkeerterreinen aan het begin van
het dorp en wandelen we door het stadje. De
zon schijnt op de mooi geschilderde huizen. Er
zijn veel boetiekjes, kunstwinkeltjes en natuurlijk
alle mogelijkheden om souvenirs te scoren. De
promenade en de terrassen met kraakheldere
witte parasols lonken ons. Hier gaan we genieten
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Nu kunnen we nog verder afzakken en de grens
over gaan. Dan komen we uit in Istrië met haar
kilometerslange kust. Maar we besluiten trouw
te blijven aan Slovenië en dus wordt Ljubljana
onze volgende bestemming. Maar niet zonder
onderweg een tussenstop te maken bij de
grotten van Postojna. Een echte aanrader! En
in het voorseizoen lang niet zo druk als in de
zomermaanden.

Aan het einde van de middag komen we aan in
Ljubljana. Een heerlijk overzichtelijke stad met
een heel fijne sfeer. We besluiten een nachtje
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te kamperen op Camping Ljubljana Resort, vlak
naast de stad. Een camping die is voorzien van
alle comfort, al zijn wij inmiddels zo ingesteld
op de rust, natuur en de ruimte dat het weer
even wennen is. En dus gaan we de volgende
dag verder richting Oostenrijkse grens en doen
we onze laatste stop in Slovenië aan. Aan het
idyllische meer van Bled.

Bled
Dat water in Slovenië, we kunnen er maar niet
aan wennen. Is het groen of is het eerder blauw?
Het lijkt bijna chemisch! Zo ook het water van
het meer van Bled, een plaatje als we aan komen
rijden. Volgens de kaart moeten we nog even
om het meer heen om bij de camping (Camping
Bled) aan te komen. Ook een plaatje trouwens,
liggend in een dal aan de rand van het meer.
Een camping met alle faciliteiten, waaronder een
goed restaurant, maar wel een stuk rustiger en
relaxter dan de vorige camping. Hier blijven we
een paar dagen! We trekken de wandelschoenen
aan en gaan eerst maar eens de omgeving
verkennen. Een rondje meer is goed te doen.
Kilometer of vier, op wandel/fietspad, deels door
het bos en deels langs de (minder gezellige) weg.
Halverwege komen we aan in het dorpje Bled en
natuurlijk zijn ook daar terrasjes genoeg om op
neer te strijken. Met uitzicht op het eilandje in het
meer waar bootjes af en aan varen. Daar moeten
we morgen maar eens gaan kijken.
Het boottochtje naar het eiland is kort maar
heerlijk en het is absoluut leuk om even te
bekijken. We beklimmen de trappen, luiden de
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klok van de kerktoren, eten een overheerlijk ijsje
en nemen de boot terug naar het vasteland.
Daar maken we onze volgende klim, die naar
het Kasteel van Bled met een rijke historie. We
zijn getuigen van een bruidspaar en dat maakt
het kasteel nog sprookjesachtiger. Voor wat
verkoeling gooien we de stoelen in de auto
en rijden we verder naar het meer van Bohinj.
Minder toeristisch, maar in de schaduw van de
bomen is het er heerlijk. Op de berg aan de
overkant zien we paragliders om beurten de lucht
in gaan en op het meer zeilen kleine bootjes
rimpels in het water. Kon elke dag maar zo’n
feestje zijn!
De combinatie van rust, ruimte en natuur
heeft ons goed gedaan en daarom kunnen we
volmondig zeggen dat een kampeervakantie naar
Slovenië een topidee was! Wil je meer weten
over Slovenië en alle mogelijkheden? Check dan
slovenia.info/en.
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Voordelig kamperen in
natuurparadijs Slovenië
Slovenië is een prachtbestemming voor natuur- en
outdoorliefhebbers. In dit gastvrije land liggen de campings
midden in sprookjesachtige landschappen. Het voor- en
naseizoen zijn ideale reisperiodes voor Slovenië. Het weer is
aangenaam en je ontwijkt de drukte van de zomervakantie.
En met CampingCard ACSI overnacht je ook nog eens extra
voordelig in het laagseizoen.

Eco-Camping & Chalets Koren
Plaats: Kobarid

De plaats Kobarid aan de Soča-rivier ademt
outdoor! Dit is dé locatie voor watersporters,
mountainbikers, rafters en andere avonturiers.
De eigenaren van deze camping hebben dan
ook een passie voor buitensport en natuur. Zij
geven je deskundige informatie en je kunt er
talloze uitjes boeken zoals klimmen, canyoning
of mountainbiken. Een fiets of uitrusting
huren kan ook. In de campingwinkel vind je
ecologische producten uit de eigen tuin. Vanuit
de camping loop je zo naar Kobarid om gezellig
uit eten te gaan.
Meer info: CampingCard.com/Koren

Camping Park Lijak Active
Holidays

Vind je

Plaats: Šempas

mooiste
camping
vakantie

bij Vacansoleil
Al 50 jaar de mooiste
camping vakanties

vacansoleil.nl

Beste prijs-kwaliteit en
de grootste keuze

Kies zelf je aankomsten vertrekdag

De Vipava-vallei is een mooie, groene streek vol
wijngaarden, niet ver van Italië. Een ideaal gebied
voor wandelaars, fietsers en mountainbikers.

Je kunt de hoogte opzoeken en genieten van
het ruige landschap op het Trnovo-plateau.
Dit karstplateau is ook goed toegankelijk voor
gezinnen en minder geoefende bergsporters. Bij
deze camping kampeer je op een open terrein
met mooi uitzicht. In het moderne restaurant
– ook populair onder de lokale inwoners – kun
je genieten van grill- en streekgerechten en
Sloveense wijn. En voor de liefhebbers: dit is de
place to be voor paragliden!
Meer info: CampingCard.com/Lijak

Camp Danica Bohinj
Plaats: Bohinjska Bistrica

Aan de oostkant van de Julische Alpen vind je
de plaats Bohinjska Bistrica, op een kwartiertje
rijden van het prachtige meer van Bohinj. Actieve
vakantiegangers kunnen hier hun hart ophalen.
Van bergwandelen en fietsen tot kajakken en
raften. De camping ligt aan rivier de Sava en vlak
bij ligt een mooi zwembad- en wellnesscomplex.
Het campingrestaurant in traditionele Alpenstijl
is een aanrader. Tip: dit is ook een uitstekende
locatie voor een wintersportvakantie.
Meer info: CampingCard.com/Danica

Bespaar tot wel 60% per nacht
met CampingCard ACSI.
Meer info en uitgebreide
campinginformatie vind je op
CampingCard.com/CampingLife.
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Stabiel en coronaproof kamperen
Dat kamperen een veiliger
alternatief is in deze coronatijd
zorgt ervoor dat veel mensen het
kamperen (her)ontdekken. Want, als
je met je eigen camper of caravan
op pad gaat, kun je toch lekker op
vakantie, met alle faciliteiten aan
boord!
Juist in deze coronatijd kiezen
kampeerders er steeds vaker
voor om ‘thuis’ in eigen camper
of caravan af te wassen, naar het
toilet te gaan en te douchen. En
dus is het extra belangrijk dat je
kampeermiddel goed waterpas
staat. Het is niet alleen vervelend
dat water niet wegloopt uit je
douchebak, wastafel of gootsteen,
het is nóg vervelender als die
douchedeur niet goed sluit of zelfs
openvalt als je net staat te douchen.

Neem je stroom gewoon mee!
Waarheen je ook gaat en waar
je ook bent, met de PowerBoozt
PS500 heb je altijd je stroom bij je.
Hij weegt slechts 4,5 kg en levert

Door oneffen kampeerplaatsen
staat je caravan of camper helaas
vaak instabiel. De oplossing
hiervoor is het levelsysteem van
E&P Hydraulics, waarmee je caravan
of camper binnen twee minuten
waterpas staat. Vries Levelsystems
levert en installeert dit handige
systeem. Met één druk op de knop
staat je kampeermiddel binnen
twee minuten waterpas, ongeacht
de ondergrond. Bij vertrek zijn de

steunen trouwens binnen zestig
seconden weer opgetrokken. Je
kampeermiddel staat door dit
levelsysteem veel steviger, waardoor
je voertuig ook niet schudt als je erin
beweegt of bij sterke wind.
In de werkplaats van Vries
Levelsystems (vrieslevelsystems.nl) in
Rhenen zijn ze je graag van dienst,
zodat je snel coronaproof op pad
kunt!

op 230 volt probleemloos 500W
aan stroom. Hij heeft een duidelijk
display waarop de status van de
accu af te lezen is en bovendien
aangeeft hoelang hij je met het
huidige verbruik nog van energie
voorziet.
Laden gaat eenvoudig met de 220V
adapter ,met de sigarettenplug
tijdens het rijden in de auto,
camper of vrachtwagen (12 én 24
Volt) of met een solarpaneel via
de MC4 adapter. Dus tijdens de
zonuren kun je beschikken over nog
meer energie voor je koelkast of
bijvoorbeeld laptop.
De PowerBoozt PB PS 500 is ideaal
voor een dagje varen of een visuitje
met je vrienden maar ook het laden

Campinglife Highlights

Campinglife Highlights

Nieuwe look voor Booij Dethleffs Centre
Na 23 jaar in hetzelfde jasje te
hebben gezeten is er afgelopen
voorjaar een nieuwe look gegeven aan
zowel het exterieur als het interieur
van Booij Dethleffs Centre in Almere.

Bij aankomst valt gelijk de egale gevelplating van het bedrijfspand op, dat
nu mooi gehuld in donkergrijs langs
de Splijtbakweg in Almere te vinden
is. Gelukkig is het pand nog steeds
goed herkenbaar aan het nieuwe logo
aan de zijkant, dat bezoekers welkom
heet, en een aantal fraaie Dethleffs
en Sunlight campers die voor de deur
staan opgesteld.
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van je telefoon, laptop, elektrische
fiets en elektrisch gereedschap
gaat probleemloos. De PowerBoozt
PS 500 wordt geleverd met de
verschillende adapters en een
opbergtas. Voor meer informatie ga
je naar de-hoeve.nl.

Eenmaal binnen is de begroeting door
de lieve bedrijfshond ‘Boj’ als vanouds.
Vanaf de nieuwe Epoxyvloer houdt
hij alles nauwlettend in de gaten. De
vernieuwde receptie van steigerhout
springt eruit bij de donkergrijze vloer.
Zo weet je gelijk waar je moet zijn. De
steigerhouten elementen zijn doorgetrokken door de hele showroom en
op verschillende plaatsen zijn leuke
bijpassende zitjes met relaxte stoelen
gerealiseerd, waar je in gesprek kunt
over de campermogelijkheden en
inspiratie op kunt doen voor de
volgende camperreis.

Nationaal Fonds tegen Kanker

Kankerzorg aanvullen met behandelingen gericht
op voeding, bewegen en psychosciale begeleiding.

HELP MEE!
NL 92 INGB 0000 207 205

Voor onze projecten kijk op www.tegenkanker.nl
W.G. Plein 187 - 1054 SC Amsterdam - T 020 530 49 33 - info@tegenkanker.nl - www.tegenkanker.nl

De nieuwe look van Booij Dethelffs
Centre (booij.nl) is een prachtige
upgrade, maar gelukkig is de
gastvrijheid als vanouds gebleven.
Directe reparatie van gaten en scheuren

Van 14 t/m 17 oktober is weer
het jaarlijkse zeer jonge occasion
verkoopweekend, waarbij de exhuurwagens de showroom vullen,
op zoek naar een nieuwe eigenaar.
Een mooie gelegenheid dus om een
bezoek te brengen en zelf een kijkje
te nemen!

Réparation immédiate des trous et déchirures
Direkte Reparatur bei Rissen und Löchern

Bekijk de vele
mogelijkheden op
www.tear-aid.nl

Immediate repair of tears and holes

• extreem sterk
• waterdicht
• luchtdicht
• zeer elastisch
• verkleurt niet
• enorm veelzijdig
• droogt niet uit
• permanent
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bij de as. Verder ziet de aanleg van kabels en
leidingen er netjes uit. Een 400 watt omvormer
voorziet de ledverlichting en de usb laadpunten
van stroom. Ook een 12 volt aansluiting
ontbreekt niet. Fijn is de Truma gashaard om
kille avonden aangenaam te maken.

Interieur
Verbaasd kijken we bij binnenkomst rond, wat
een bewegingsruimte! En dat op een lengte
van slechts 5,83 meter. De lage wandkast maakt
het huiselijk en is een uitgelezen plek voor de
tv. De lades eronder bieden veel opbergruimte,
makkelijk en overzichtelijk. Twee langsbanken
met een tafel in het midden staan uitnodigend
klaar tegen de achterwand. Met een kussen in je
rug zit je zo beiden prinsheerlijk en relaxt.

LMC 400 F: Kleintje met
groot ruimtegevoel
De succesvolle caravanserie Style is vooral gericht op jonge gezinnen. Met de komst

in deze compacte toercaravan is het opklapbed tegen de achterzijde. We laten je graag
dit unieke concept zien.

Resume

Tekst: Carla en Kees Witvliet | Beeld: LMC
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Voor stellen die op zoek zijn naar een kleine
en compacte caravan is de nieuwe LMC Style
400 F het overwegen waard. Het opklapbed
is ruimtebesparend, verder is alles wat je
nodig hebt aan boord, zoals voldoende usb
aansluitingen. En, op een bed met een goed
matras slaap je een stuk comfortabeler dan op
een omgebouwde zithoek! Ook de prijs van
€ 16.900 is prima.

styropor en de afwerking aan de binnenzijde is
van multiplex.
In de ruime disselkast passen, naast twee grote
gasflessen, de kabelhaspel en andere kleine
kampeerspullen. Standaard monteert LMC
op deze Style een stabilisatorkoppeling en
schokdempers. Wil je graag meer
laadvermogen, kies dan voor
een 1700 kg as (optie) om 400
kg extra te laden. Via een
serviceluik rechtsachter
bereik je de bergruimte
onder de zitbank. De
vaste schoonwatertank
staat in de
linkerbank dicht

De toiletruimte links voorin de caravan ziet er
gelikt uit. Een wastafelmeubel met een grote

spiegel en voldoende opbergplek voor alle
toiletartikelen. Compleet met een Thetford
draaitoilet en een klein dakluik voor de frisse
lucht.

z’n relatief lage gewicht, is deze geschikt voor een minder krachtige trekauto. Subliem

De opbouw van de Style gebeurt volgens de
LLT-bouwwijze, het beproefde concept waarmee
LMC twaalf jaar waterdichtheidgarantie
biedt. In de houtvrije vloer gebruikt de
fabrikant hardschuimlatten met styrofoam
als isolatiemiddel. Front, achterwand
en dak hebben een
hagelbestendige
polyester bekleding,
de wanden zijn in
hamerslag aluminium
uitgevoerd. Liever
gladde wanden? Dat
is optioneel mogelijk.
Voor isolatie van dak
en wanden gebruikt LMC

Badkamer

Wordt het tenslotte bedtijd dan tover je in een
oogwenk een comfortabel bed van 190x150
voor de dag. Alleen even de tafel leegruimen
en inklappen. De bankkussens blijven gewoon
op z’n plek en na een druk op twee knoppen in
de achterwand klapt het bed om. Je kunt het
bed gewoon opgemaakt en wel weer omhoog
klappen, zodat het echt een fluitje van een cent
is ’s avonds. Zo heb je in een oogwenk een
comfortabele slaapkamer en overdag een zee
aan leefruimte! Kastruimte is er ruim voldoende,
naast de bovenkasten, boven de zithoek, staat
er een ruime hangkast tot je beschikking.

van de Style 400 F wordt de interesse gewekt van stellen of alleenreizenden. En, dankzij

Exterieur en techniek

Handige plek voor de kruidenpotjes, tijdens
het kokkerellen zo voor het grijpen! Drie lades
en een smalle kast bieden verder flink wat
bergruimte voor al het keukengerei. De grote
koelkast (142 ltr) staat netjes centraal, dicht bij
de achteras. Prima voor de gewichtsverdeling
en goed bereikbaar vanuit de zithoek en de
keuken.

Facts
Koken
De keuken staat voorin bij de toegangsdeur,
prettig tijdens het koken voor extra frisse lucht.
Naast het driepits gasstel en de spoelbak rest
nog wat aflegruimte. In plaats van bovenkasten
kiest de fabrikant voor open aflegruimte.

Merk/type
: LMC 400 F
Buitenmaten : 5.83 m lang, 2,61m hoog en 2,32 m breed
Binnenmaten : 3.99 m lang, 1.98 m stahoogte en 2.18 m breed
Rijklaargewicht : 1034 kg, laadvermogen 266 kg bij 1300 kg as
Bedmaat
: 199 bij 150 cm
Website
: lmc-caravan.de.nl
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We strijken neer op camping La Roquette in
Châteaurenard (camping-la-roquette.com) en
dankzij de hartelijke ontvangst voelen we ons
echt welkom. Het is een kleine camping waar we
zelf een plaats kunnen uitzoeken. De zon is heel
verleidelijk om lekker onderuit te zakken, maar

de campingeigenaresse maakt ons nieuwsgierig,
want in het centrum begint dat weekend een
feestelijke markt. En ja, daar gaan we natuurlijk
op af. Onze camping blijkt top gelegen want je
wandelt in twee kilometer naar het vriendelijke
Provençaalse stadje. Tussen de terrassen in het
sfeervolle centrum staan talloze kraampjes met
allerhande Provençaalse koopwaar. Het heerlijke
parfum van tijm, lavendel en diverse lekkernijen
hangt in de lucht terwijl we relaxt langs de
kramen slenteren. Tenslotte eindigen we op een
terras met een heerlijk glas wijn. Een goed begin
van ons verblijf hier!

Uitvalsbasis

Nazomeren in de
Provence

De camping ligt op korte afstand van Avignon
en Saint-Rémy-de-Provence. Het is een prima
uitgangspunt voor allerlei fietstochten in de vallei
van de Provence. Maar ook wandelaars komen
hier goed aan hun trekken. Zo loop je vanaf de
camping aan de overkant van de weg een fraai
natuurgebied in. Verder zijn de vier uitgezette
wandeltochten vanaf de camping beslist een
aanrader. Bij terugkomst is een duik in het fraaie
campingzwembad dan een fijne afsluiting.
Trouwens de zonnebedden zijn ook aanlokkelijk!

Het is september als de zonnige weersvoorspellingen ons richting
Zuid-Frankrijk lokken. Een prachtige streek om het fijne zomergevoel nog
even te verlengen is zonder twijfel de Provence. Bovendien is het in de
nazomer een stuk rustiger, dus aangenamer! Zo starten we met veel plezier
onze Eura Mobil camper, op naar het zonnige zuiden!

Omdat we enthousiaste fietsers zijn wordt het
de hoogste tijd om de omgeving te verkennen.
We ontdekken talloze achterafweggetjes met

Tekst en beeld: Kees en Carla Witvliet
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fruitboomgaarden vol perziken, abrikozen en in
september heel veel appels en peren. Kortom,
we ruiken de Provence terwijl we genieten van
prachtige blauwe luchten.

Saint-Rémy
Saint-Rémy-de-Provence is ons volgende
fietsdoel. Dit toeristische dorp ligt aan de voet
van de bergketen Les Alpilles (lage Alpen). Via
het dorpje Eyragues is het een aangenaam
fietstochtje van zo’n twaalf kilometer. Saint-Rémyde-Provence is zo'n typisch Provençaals dorp met
nauwe straatjes en veel souvenirwinkels. Vooral ’s
woensdags - marktdag - verandert het centrum in
een sfeervolle plek bij de Place de la Liberté en
het historische centrum. Zoals op zoveel plaatsen
maken ze ook hier dankbaar gebruik van het feit
dat Van Gogh daar tussen 1889 en 1890 verbleef.

zijn de overblijfselen uit de 12de en 15de eeuw
van een kasteel, de oude vesting van de Graven
van de Provence. Vanuit de stad klim je naar
boven waarbij je eerst een sober kerkje passeert.
Maar we moeten nog veel hoger en via trappen
arriveren we uiteindelijk aan de voet van het
kasteel, omringd door een mooie tuin. Het kost
ons trouwens nog flink wat zweetdruppels, maar
het uitzicht hierboven vergoedt alles, prachtig!
Het panoramisch zicht toont in de verte de Mont
Ventoux en de Alpilles, maar ook de directe
omgeving kunnen we goed bekijken. Het is
mogelijk om met een gids een rondleiding door
de overblijfselen van het kasteel te maken.
In het hart van het historische centrum staat
nog een museum van agrarische werktuigen.
Dit toont de ontwikkeling van de landbouw
in de regio door middel van een verzameling
oude werktuigen. Belangrijk was de aanleg
van irrigatiesystemen waardoor deze regio op
agrarisch gebied één van de belangrijkste van
Frankrijk is. Interessant is het ook om te zien hoe
de bevolking hier leeft en hun festiviteiten viert.

Avignon

Even buiten dit leuke dorp ligt een oud klooster:
de Prieuré Saint-Paul de Mausole. Vincent van
Gogh onderging er een jaar een behandeling in
een psychiatrische kliniek. Op de verdiepingen
krijg je een indruk hoe het eraan toeging in
die periode. Beneden zie je een prachtige
kloostergang met een fraai aangelegde tuin. In
deze periode schilderde hij zo’n honderdvijftig
doeken, geïnspireerd door de pijnbomen en
cipressen in de omgeving van de Alpilles.

Wanneer je maar op zo’n tien kilometer vanaf
Avignon verblijft, is het logisch om ook die stad
met een bezoek te vereren. We doen dat graag
want het is alweer een aantal jaren geleden
dat we er waren. Na een aangename fietstocht

“Saint-Rémy-de-Provence is
zo'n typisch Provençaals dorp
met nauwe straatjes en veel
souvenirwinkels"

Châteaurenard
Dat Châteaurenard meer te bieden heeft,
ontdekken we tijdens ons verblijf op de camping.
Want vanaf de gezellige terrassen, waar we al
een paar keer gesmuld hebben van de Franse
keuken, heb je zicht op twee kolossale torens. Dit
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door de landerijen ontwaren we in de verte de
contouren van de hoge stadsmuur die ruim vier
kilometer lang is. Zeven indrukwekkende poorten
bieden toegang tot het historisch centrum. We
zoeken een plekje voor onze fietsen en voelen
ons direct opgenomen in de relaxte sfeer die in
deze mooie stad hangt.
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Het centrum staat sinds 1979 op de
Werelderfgoedlijst van de Unesco. De brug
van Avignon, de Pont Saint-Bénézet, is veel
bezongen en daarom misschien wel uitgegroeid
tot de belangrijkste attractie van Avignon. Maar
wist je dat het om een ruïne gaat waarmee je niet
eens de overkant van de Rhône kunt bereiken?
Het indrukwekkende pauselijk paleis domineert
het silhouet van de oude stad en is het grootste
gotische bouwwerk uit de Middeleeuwen dat
in Europa te vinden is. Uitgerust met maar
liefst twaalf torens waarbij in de grootste toren
twee kapellen zijn. Avignon werd in 1309
de verblijfplaats van de pausen, tijdens hun
ballingschap uit Rome.

Genoeg van cultuur en zin in een verfrissing? Op
het Place du Palais, pal voor het Pausenpaleis,
kun je heerlijk in het Franse zonnetje zitten en
genieten van de stad. Op dit levendige plein
kom je ogen tekort want het wordt opgefleurd
door schilders, straatmuzikanten en jongleurs.
Ondertussen laten onze magen zich horen en op
een gezellig terras aan de Rhône smullen we van
een Italiaanse lekkernij. Voldaan fietsen we weer
terug naar ons rijdende huis op de camping,
Avignon is en blijft een heerlijke stad waar we
graag terugkomen!
Tsja, aan alles komt een einde zo ook aan ons
verblijf op camping La Roquette. We hebben
genoten van deze gastvrije camping met z’n
vriendelijke beheerders. Iedere morgen een vers
stokbroodje, het heerlijke zwembad en de mooie
omgeving maken dat we hier graag nog eens
terugkomen. Dus: au revoir!
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Vooruitblik

Het volgende magazine ligt vanaf vanaf 3 december 2021 in de winkel en op de mat.

Daarin onder andere:
• Camperen langs Top Trails
• Sportief in Stiermarken
• Familievertier aan de Costa Dorada
• Actief genieten op z’n Italiaans
• Kamperen in de Tiroler Zugspitz Arena

En natuurlijk altijd:
• De nieuwste kampeermiddelen
• De leukste outdoorkleding
• De handigste kampeergadgets
*alle artikelen onder voorbehoud.
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Waar koken we vandaag?

Energie voor uw buitenactiviteiten!
Krachtig en handig.
Van uw lichtgewicht kooktoestel tijdens uw trektochten
tot uw krachtige fornuis op uw favoriete camping, van
tuingereedschap tot hobby- of industriële apparaten, onze
cilinders zijn uw bron van energie. Gebruiksvriendelijk,
veilig en efficiënt!
Via het Campingaz-inwisselprogramma voor cilinders kan
u in Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Spanje en
tal van andere landen uw lege cilinder naar een winkel met
Campingaz-producten brengen, waarna u voor de prijs van
een gasvulling een volle cilinder krijgt. Zo simpel is het.

campingaz.com

Alle noviteiten en speciale acties
Nu op dethleffs.nl

Onze nieuwe caravans.
Vol frisse ideeën.
Onze nieuwe caravans voor modeljaar 2022: van buiten mooier
dan ooit. Van binnen met nieuwe woonideeën en slimme details.
Ons ruime modellenprogramma nog meer uitgebreid.
Verheug u alvast op uw favoriete model en indeling.

www.dethleffs.nl

