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Beste lezer,

Stoer en sportief
ga voor een vouwwagen!

Dit jaar voor het eerst sinds 50 jaar
geen Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht, maar een Nationaal Kampeer en Caravan Event.
Gewoon bij uw BOVAG CaravanCamperdealer om de hoek, dus ver
reizen hoeft niet meer. Bekijk hier
de nieuwste vouwwagens, caravans
en campers van het modeljaar 2014
en ook meteen alle bijbehorende
accessoires zoals voortenten, luifels,
movers en schotelantennes. U vind
hier diverse mogelijkheden: van
eenvoudig en gunstig in prijs tot en
met onvoorstelbaar veel luxe. Kom
kijken en ervaar waarom kamperen
zo leuk is!

Boris ruilde zijn superjacht in
voor een opblaastent

Campinglife-presentator Sander Janson:
‘Kneuterig in de positieve zin’
Familie Verkooijen reist door
Europa met hun ‘bakbeest’
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Colofon
Dit is een commerciële
bijlage bij De Telegraaf.
Deze valt niet onder de
verantwoordelijkheid
van de hoofdredactie.

Projectmanager:
Baptiste Vermeulen,
Bohil Media

Meer info:
Dennis Lanson,
d.lanson@tmg.nl
088 824 2898
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‘KOM KIJKEN EN
ERVAAR WAAROM
KAMPEREN ZO
LEUK IS!'

Kamperen is voor iedereen, jong en
oud. Ga voor het avontuur, dichtbij
de natuur en helemaal vrij! Gaan
en staan waar u wilt en wanneer u
nog iets anders zoekt reist u gemakkelijk weer verder. De tekenen van
economisch herstel zijn er, ga vanaf
nu een mooie toekomst tegemoet en
geniet er van!
Alle gegevens omtrent het Nationaal
Kampeer en Caravan Event kunt u
vinden op onze totaal vernieuwde
website kampeerencaravan.nl, waar
werkelijk alles over kamperen te
vinden is. Wij heten u van harte welkom bij een van de vele deelnemers
aan dit grote kampeer evenement.
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Voorzitter Nederlandse Kampeer
en Caravan Industrie K.C.I.
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Ultieme vakantie op wielen

Met dank aan de mooie
zomer van 2013 stonden
de campings het afgelopen seizoen vol met
kampeerders en hun caravans, tenten en vouwwagens. Leo Diepemaat
blikt enthousiast terug op
de afgelopen maanden.
Want de voorzitter van
de KCI ziet de toekomst
zonnig in.

Hoewel de camper met een duidelijke opmars bezig is, is Nederland
nog steeds het land van de caravan. Van de laatste hebben we er
ongeveer 470.000 en van campers
ongeveer 84.000. En daar waar het
aantal caravans iets afneemt wordt
dat verlies goedgemaakt in het
aantal verkochte kampeerauto’s.
Per jaar komen er tussen 4000 en
5000 campers bij.
De KCI, afkorting van de Kampeer en Caravan Industrie bestaat
nu 10 jaar. Negen jaar lang organiseerde de KCI in de Utrechtse
Jaarbeurs de Kampeer en Caravan
Jaarbeurs. De editie van dit jaar
ging niet door vanwege een te
geringe belangstelling. Diepemaat:
,,Vooral de economische crisis en
de teruglopende nieuw-verkoop
liggen hieraan ten grondslag. Er
zijn heel veel veranderingen in
onze producten doorgevoerd, maar
het blijft een dak, een bodem, vier
zijwanden en twee wielen eronder.
Bovendien maken we producten
die heel lang mee kunnen gaan. Je
ziet nog veel caravans uit de jaren
zeventig en tachtig rondrijden.
Dan mag je concluderen dat ze
technisch goed in elkaar zitten.”

Eigen land populair
Met de 470.000 caravans die er in
Nederland rondrijden, staan we
op de tweede plaats in Europa als
het gaat om de caravandichtheid.
Diepemaat denkt dat we zelfs we-

reldwijd op de tweede plaats staan.
Met kampeerauto’s staan we op de
vijfde plek in Europa. ,,Het maakt
maar weer eens duidelijk dat de
Nederlander graag op vakantie
gaat. Die zoekt het vaak over de
grens, hoewel het eigen land ook
weer in is.” De goede zomer van
2013 (overigens na een heel slecht
voorseizoen) heeft daar zeker aan
meegeholpen. Net zoals de keuze
om zuiniger om te springen met

‘Dromen van rondreizen
met een camper’

FOTO: NICK VAN ORMONDT

ACTRICE, ZANGERES EN CABARETIÈRE WIETEKE VAN DORT (70):

‘Het moet wel stil zijn’

Tip van Wieteke: ,,Huur eerst eens een
tent of ga met vrienden mee. Als het bevalt, kun je altijd nog zelf een tent kopen.”

ACTRICE EN CAMPINGLIFE-PRESENTATRICE GIGI RAVELLI (31):

Tip van Gigi: ,,Zoek uit wat je leuk vindt en
probeer het gewoon.”
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,,Mensen denken misschien: waarom kiezen ze
Gigi voor Campinglife? Het klopt dat ik niet heel
veel kampeerervaring heb, maar ik houd wél erg
van reizen. Op mijn achttiende ben ik met mijn
toenmalige vriendje in een oude Ford Transit twee
maanden door Europa getrokken. We kampeerden
in het busje aan het strand. Het voelde vrij, avontuurlijk en toch ook veilig, alsof je je huisje op je
rug draagt. De eerste keer dat ik in een tent sliep,
was met mijn zusje in de achtertuin. We deden er
drie uur over om de tent op te zetten. We sliepen
er een hele week in en de kat zat er als waaktijger
voor. Geweldig vond ik het, en spannend. Voor
Campinglife draaiden we afgelopen zomer op
campings in Europa en daardoor heb ik nog meer
de gezelligheid van de camping ervaren. Het is
net een dorpje en er hangt een warme, ongedwongen sfeer. Zelf zou ik niet zo snel voor een
grote camping kiezen omdat ik door Goede Tijden
Slechte Tijden bekend ben bij veel mensen. Maar
ik droom er wel van om nog een keer met een
camper rond te reizen.”

het gezinsbudget. De campings
stonden vol maar dat leidde volgens Diepemaat niet tot problemen. ,,Er zijn geen gaten gevallen
in de bezetting en er bleek ook
geen probleem in de capaciteit. De
campings konden dit grote aanbod
goed aan.”

Nieuwste trend
Sommige families kopen samen
een caravan of camper. In het
hoogseizoen mogen de kinderen
en kleinkinderen er gebruik van
maken. Buiten het seizoen om
gaan opa en oma er zelf mee op
stap. ,,Het dubbele gebruik is een
hele slimme oplossing, een nieuwe
trend”, constateert Diepemaat.
,,Ouders van tussen de dertig en
veertig met een jong gezin hoeven
dan niet te investeren in bijvoorbeeld een nieuwe caravan. Hun
ouders, die wél de bereidheid en
de capaciteit hebben, maken er
dan buiten het seizoen gebruik
van wanneer het wat minder druk
is op de camping. Niet alleen is er
dan meer rust, maar er zijn vaak
aantrekkelijke aanbiedingen.”
De fabrikanten spelen in op deze
trend door caravans en campers
zo uit te rusten dat ze zowel voor
echtparen als voor gezinnen goed
te gebruiken zijn. Een mooi voorbeeld is het slaapdak op het dak
van de caravan. Daarin kunnen
de kleinkinderen een spannend
speelhol maken, en ze kunnen er
goed slapen.

Volop camperplek
Daar waar het aantal nieuwe
caravans in ons land iets afneemt,
is er een duidelijke toename aan
populariteit van campers waarneembaar. ,,Voor veel mensen
is dat de ultieme vakantie”, zegt
Diepemaat. ,,De vrijheid om te
gaan en staan waar je wilt, spreekt

erg aan. In Europa nemen de
camperplekken daarom fors toe.
Nederland loopt daarin nog een
tikje achter, maar is gelukkig wel
goed bezig.”
Veel gemeenten die de stap gezet
hebben, zijn er ook succesvol mee.
Gemiddeld besteedt een camperaar zestig euro in de plaats waar
hij overnacht. Hij doet er zijn
boodschappen, gaat misschien een
keer uit eten. Veel mensen hebben
de fietsen achterop de camper en
vinden het leuk om de plaats waar
ze staan zo beter te ontdekken.
Gemeenten krijgen dus steeds
meer in de gaten hoe belangrijk
het is om camperplekken aan te
leggen, om zo hun eigen economie
te stimuleren. ,,Maar ook anderen
hebben het in de gaten”, aldus
Diepemaat. ,,Welness- en saunacomplexen hebben vaak voorzieningen waardoor je er met een
camper kan staan.”

niets verplicht. Je hebt je eigen
huisje gewoon bij je, dus je komt
niet voor onaangename verrassingen te staan.”

Op de site van de KCI:
www.kampeerencaravan.nl
staat veel informatie over
campings, de betere gidsen en op
welke sites je goede navigators kan
vinden voor de beste plekken.

FOTO: HANS VINK

,,Ik herinner me mijn eerste keer kamperen nog
goed. Ik was veertien jaar en net vanuit Indonesië naar Nederland gekomen. Mijn stiefzuster
Anneke nam mij, mijn broertje en vriendjes van
ons mee naar de camping. Het was een dolle
boel. Het leukst vond ik het spelen in de vrije
natuur. Later ging ik er alleen op uit in mijn
Fiat 600, naar Frankrijk bijvoorbeeld. Als ik dan
stond te klungelen met de tent kwam er altijd
wel iemand helpen. Ik heb veel leuke mensen
ontmoet tijdens die tripjes. Als ik geen zin had
in dat gedoe met de tent opzetten, sliep ik in de
auto. Theedoeken voor de ramen en opgekruld op
de achterbank liggen. Dan voelde ik me zo rijk.
Ik ken veel mensen die kamperen, van intellectueel tot volks. Een neef van me ging altijd naar
natuurcampings, middenin het bos, zonder luxe.
Hij was een ware kampeerder, dat ben ik niet.
Mijn man vindt het niks. Toen ik voorstelde om
een stacaravan te laten bouwen, zei hij: ‘Zeker
op zo’n strafkamp met slagboom? Als ik één keer
mijn hoofd stoot, kom ik nooit meer terug’. Dus
ik heb alles laten ophogen. We hebben het er al
sinds 1979 heerlijk en komen er zo vaak mogelijk.
Geen radio of televisie, het moet wel stil zijn. We
doen geen afstand meer van dat prachtige plekje.
Het enige wat ik nu nog graag zou willen, is een
keertje overnachten in een boomhut."

Verzilvering van de markt
Hoewel een deel van de doelgroep
volgens Diepemaat er niet jonger
op wordt, ziet hij wel een ontwikkeling waarbij de doelgroep
actiever is. ,,Ik spreek liever niet
van vergrijzing maar verzilvering
van de markt. Ik denk dan terug
aan vroeger in Haaksbergen, toen
ik een jaar of tien was. Daar zag ik
mensen in een zwart kostuum op
een zwarte fiets langzaam naar de
kerk fietsen. Nu zie ik op zondagmorgen zeventigplussers met een
helmpje de mountainbike op stappen en de natuur in gaan. Mensen
zijn veel vitaler dan vijftig jaar
geleden. Ze hebben daarbij meer
tijd en meer geld te besteden. En
trekken erop uit. Ze zoeken met
hun caravan, camper of vouwwagen het lekkere weer op en als het
ergens niet bevalt trekken ze weer
verder. Je bent ontzettend vrij, tot

Inspirerend en overtuigend. Meerwaarde in alle opzichten!

Freiheit, die bewegt.
www.knaus.nl
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TIPS

Zo vind je de ideale gezinstent

Ben je op zoek naar een
gezinstent, maar weet
je niet waar je moet
beginnen? Bax Totaalrecreatie geeft tips!

01

De Baco met zijn 320 gram per vierkante meter
katoenen wanden is de absolute top op het gebied van tunneltenten. Met standaard een diepe
afritsbare luifel.

02

De Falco-serie gemaakt van Ten Cate Touring
doek heeft het voordeel dat er geen lekkage ontstaat wanneer kinderen tegen het tentdoek aan
komen tijdens regen. Dit merk heeft eveneens
diepe en afritsbare luifels.

03

Ook het Franse merk Cabanon heeft het voordeel dat door de voorgebogen boogstokken
scheerlijnen aan de zijkanten overbodig zijn.
Het tentdoek van Cabanon is 280 gr/m2 katoen,
waarbij de standaard luifel van deze tent niet
afritsbaar is.

04
05

Ook in de middenklasse is er volop keuze. Bardani heeft met de premium serie een mooie lijn
tunneltenten van 220 gr/m2 katoen. De stokken
van deze tenten bevinden zich aan de binnenzijde en zijn tevens in hoogte verstelbaar. Dit zorgt
voor opzetgemak.
Outwell (Lake Serie) en Nomad (Touarec) kiezen voor een mengvezel polyester/katoen. Dit
droogt sneller, maar ventileert minder goed.

06

Voor alle drie de merken (Bardani, Outwell en
Nomad) geldt dat scheerlijnen aan de zijkanten
noodzakelijk zijn om de tent stabiel neer te zetten. Bij een vier meter brede tent is er ongeveer
zeven meter in de breedte nodig om de tent af te
spannen.

07

Oppompbare tenten zijn volop in ontwikkeling.
Het merk Vango en Outwell hebben hier een
mooie lijn in waar Vango de marktleider is in
de klasse tot ca. 1000 euro. Outwell is vooral
gericht op de hogere middenklasse tot ca. 2000
euro.

08

Vango maakt polyester tenten met een vaste kuip
van Oxford Polyester. Outwell maakt tenten van
de mengvezel polyester/katoen. Dit doek ventileert beter maar droogt minder snel.

09

Voor stabiliteit dienen zowel Outwell- als
Vango-tenten rondom afgespannen te worden
met scheerlijnen.

10

Coleman heeft volop keuze in low budget
gezinstunneltenten. De polyester tenten hebben
een vast (niet afritsbaar) PE kuipgrondzeil. De
glasfiber constructie moet rondom afgespannen
worden met scheerlijnen.

KAMPEERBELEVENIS NOORD-BRABANT

Grootste kampeerbeurs
van Zuid-Nederland

De driedaagse beurs Kampeerbelevenis
Noord-Brabant is in deze periode van
het jaar een grote bron van inspiratie
met volop demonstraties. Met maar
liefst twaalf merken caravans, kampeerauto’s, voortenten, tenten en accessoires
geeft de beurs een uitgebalanceerd beeld
van wat er te koop is op de het gebied
van kamperen. Daarbij hebben ook
campings en dagrecreatiebedrijven een
plek op de beurs bij Bax Totaalrecreatie.
Van de belangrijkste caravanmerken is
de complete top tien vertegenwoordigd.
Het evenement mag zich een van de
meest complete caravanbeurzen van Nederland noemen. En zeker de grootste
kampeerbeurs van Zuid-Nederland.
Belangstellenden voor kampeerauto’s
kunnen Kampeer Belevenis NoordBrabant hun hart ophalen. Niet alleen
op het gebied van koop is er een ruim

aanbod, ook is er aandacht voor huur en
gebruikte kampeerauto’s. Om het beeld
compleet te maken is er ook aandacht
voor Stacaravans en Chalets. Specialist
Linberg uit Gilze presenteert tijdens
de beurs in Bergeijk een nieuwe lijn.
Uiteraard ontbreken tenten niet op deze
uitgebreide beurs. Voor gezinnen is er
een groot assortiment aan tunneltenten
te vinden. Een groot deel van de collectie voor 2014 is al te bezichtigen van
Cabanon, Bardani, Nomad en Outwell.
Van Falco en Baco is zelfs de gehele collectie al te zien.
Kampeerbelevenis Noord-Brabant
van 1 tot en met 3 november bij Bax
Totaalrecreatie, Loo 22 in Bergeijk.
Dagelijks geopend van 10.00-17.00
uur. Entree gratis, parkeren 3 euro.
Info: www.kampeertenten.nl.
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Vouwwagen: een ideaal compromis
Je hebt de ruimte van
een grote gezinstent
en de luxe van een vast
bed boven de grond. Een
vouwwagen is een ideaal
compromis tussen tent
en caravan. Daarbij komt
nog dat vouwwagens met
hun outdoor look stoer en
sportief zijn in plaats van
suf en degelijk. Daar wil je
mee gezien worden!
RUUD WENTING, REDACTEUR
KAMPEER & CARAVAN KAMPIOEN EN
KAMPEERSPECIALIST VAN DE ANWB

Twintig jaar geleden was een vouwwagen
synoniem voor leedvermaak op de camping
bij het aanschouwen van het opzetten. Het
geworstel met tentstokken van het inmiddels
verdwenen merk Alpenkreuzer, hét icoon van
de jaren zeventig en tachtig, leidde steevast
tot echtscheidingen. Tegenwoordig zijn de
nieuwste vouwwagens vele malen sneller en
handiger op te zetten. Dankzij gasdrukveren
en automatische opzetsystemen behoren
afgeklemde vingers en tijdrovend geklungel
met tentstokken definitief tot het verleden.
Rijden met een vouwwagen is veel gemakkelijker dan met een caravan. De aanhanger
vangt maar weinig wind en door zijn lage
gewicht past hij ook achter relatief kleine
auto’s met een lichte motor. Het brandstofverbruik met een vouwwagen aan de haak is
aanzienlijk gunstiger dan met een caravan.
Veel bagage? Geen probleem! Dat gaat makkelijk mee door de extra opbergruimte in de
wagenbak en in de disselkast. Op de klep
passen fietsen en grote kampeerspullen zoals
tafels en stoelen.
Maar welke vouwwagen is geschikt voor jou?
Er zijn modellen die vooral geschikt zijn
om langere tijd op één plek te kamperen en
modellen die je razendsnel kunt opbouwen
en afbreken. Een symmetrische vouwwagen
(twee uitklapbare bedden) is bijvoorbeeld
handig voor een gezin met kinderen, maar
kost wat meer opzettijd. Een asymmetrische
vouwwagen (één bed) is kleiner en daardoor

'Je kunt van een
tweedehands vouwwagen ook jarenlang
kampeerplezier hebben'

beter geschikt voor twee volwassenen en sneller op te zetten. Deze modellen kunnen vaak
worden uitgebreid met een extra slaapplaats
of gastencabine.
Terwijl de verkoop van nieuwe caravans op
een dieptepunt zit, neemt de verkoop van
nieuwe en tweedehands vouwwagens toe.
Kampeerders kiezen door de crisis voor
goedkopere middelen. Een nieuwe vouwwagen van bijvoorbeeld het Deense merk
Camp-let of het Franse Jamet heb je al vanaf
5.450 euro. Luxe uitvoeringen van merken
zoals Holtkamper en Aart Kok kosten het
dubbele. Wie het kamperen met een vouwwagen wil ontdekken kan beginnen met een
tweedehands van bijvoorbeeld 2.000 euro.

Daar kun je nog jarenlang kampeerplezier
van hebben.
Geld is niet altijd van doorslaggevende betekenis voor de aanschaf van een vouwwagen.
Beleving speelt minstens een net zo belangrijke rol. Met een vouwwagen sta je immers
dichter bij de natuur dan in zo'n afgesloten
caravan. De geur van tentdoek roept herinneringen op aan vroeger en 's ochtends word je
gewekt door het ochtendconcert van vogels.
Er zijn zelfs kampeerders die daarvoor hun
caravan weer inruilen voor een vouwwagen!

Licht en gemak
BIJ JAMET
Al 45 jaar in Nederland, waarvan al bijna 25 jaar de grootste van
het land. Het is voor Jamet geen reden om tevreden om zich
heen te kijken hoe de markt van de vouwwagens zich ontwikkelt.
Vernieuwingen en verbeteringen zijn termen die de ambities het
beste omschrijven.
Nieuw in het assortiment is de Jamet – JAMETA, een model met een
hoogwaardig polyester deksel, met
een supersnel vouwsysteem en in een
opvallend fraaie ronde voortentvorm.
Bovendien gefabriceerd in de nieuwe
kleuren en materialen zoals bekend
van de Arizona All Season - self
cleaning 2013/14 (met TenCate AS
dakdoek met zelfreinigend effect).
De Dakota heeft er een chique variant
bijgekregen met een geheel nieuwe
kleurcombinatie van ecru met kaki/
zwart. Ook hier is het innovatieve Ten
Cate AS-dakdoek met zelfreinigend effect toegepast. Alle Jametic modellen
voor 2014 en Arizona zijn nu voorzien
van echte LED-breedtelichten. Er is
daarbij een geheel nieuwe Jametic All
Season-self cleaning 2014! Eveneens
gefabriceerd in de nieuwe kleuren
en met materialen zoals die bekend
zijn van de Arizona All Season-self
cleaning 2013/14 (met TenCate AS
dakdoek met zelfreinigend effect en
acryl zijwanden). Met een bijzonder

puntdak voortent- en luifel-model met
geïntegreerde luifel-zijwanden.
De Jametic Country uitgevoerd in
ecru/cognac met de tent en luifel
zoals van de Jametic All Season: met
een puntdak voortent-voorwand voor
betere afwatering, maar geheel in katoen. Bovendien zijn alle Jametics ook
nog steeds leverbaar met doorloopkeuken. De Jametic Panorama doet
zijn naam eer aan met nu nog grotere
ramen (zonder schuine streep op de
voorwand) met panorama-dakraam
en met de panorama-ramen in de
voortenthoeken. Die zijn er trouwens
ook bij de Dakota 2014. Beter uitzicht is er ook in de hypermoderne
ronde Dynamic luifel bij de Jametic
Blue Style Dynamic. Dat komt door
de grote halfronde ramen. En in de
Louisiana nu een extra raam in de
voortent-voorwand (drie ramen a la
Arizona), waardoor deze nog groter
en luxer toont.
Kijk voor meer info op jamet.nl
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TRUMA MOVER XT EN XT2
Met caravan begint
vakantiepret al bij voordeur Precies, gemakkelijk en veilig
Geen zware koffers of reistassen. Gewoon de dingen die je nodig
hebt in de kastjes en bergruimte van de caravan. De vakantiepret
begint al zodra je de voordeur achter je dichttrekt.
Caravans heb je in alle soorten en maten,
met een vast bed, een dubbel bed of - leuk
voor de kinderen - een stapelbed. Een
keuken aan de ene kant of toch liever aan
de andere kant, uitgebreide toiletgroep, of
een wat eenvoudiger wasruimte. De keus is
groot. De vormgeving van de buitenkant is
ook steeds moderner geworden. Bovendien
worden er veel nieuwe lichte materialen gebruikt en worden er innovaties doorgevoerd
die het kamperen nog comfortabeler maken.
Vloerverwarming, airco, grote panoramaramen, niets doet meer denken aan dat
primitieve caravanentje van weleer.

Huisje op wielen
Je kunt de hele wereld verkennen en steeds
weer terugkeren naar je eigen huisje op wielen. Bevalt het ergens niet of wil je gewoon
verder trekken, dan is de caravan zo aan de
auto gekoppeld. Op weg naar een volgend
avontuur of een nieuwe ontmoeting. De caravan is ook uit te breiden met een voortent
of luifel, om op uw eigen plek nog meer
comfort of privacy te creëren en de natuur

nog dichterbij te ervaren. Voortenten en
luifels zijn er in diverse maten en soorten,
afgestemd op uw behoefte of gezinssamenstelling.

Op de site van
www.kampeerencaravan.nl
staat een handig hulpmiddel om
te kijken welke caravan en/of
voortent en luifel het beste
bij jou past.

c

'COMFORTABEL
KAMPEREN:
VLOERVERWARMING,
AIRCO EN GROTE
PANORAMA-RAMEN’

De zekerheid van stabiliteit. Het
nieuwe Truma rangeersysteem
biedt rust en zekerheid als het
gaat om het goed plaatsen van de
caravan. Met de nieuwste technieken en de besparing in gewicht
staat het systeem garant voor
bedieningsgemak en geen overdreven hoge brandstofkosten bij
het rijden.

ook op oneffen terrein. Deze bediening
levert ook grote voordelen op bij het koppelen aan het trekvoertuig.
Veiligheid is een essentieel onderdeel. Als
de afstandsbediening wordt losgelaten,
bijvoorbeeld als de gebruiker hem laat vallen, stopt de Mover onmiddellijk. Ook op
een helling. Wat dat betreft kan de Mover
worden gebruikt op hellingen van 10 procent, bij een twee-assige caravan met een
toegestaan totaal gewicht van af 2400 kilo,
tot 13 procent bij een een-assige caravan
met een toegelaten totaalgewicht van 2300
kilo.

De Mover XT is ontwikkeld voor de
een-assige caravans, de XT2 voor de
twee-assige. De gewichtsbesparing zit hem
vooral in het feit dat de mover zelf lichter
is geworden waardoor er ook een kleinere
accu gebruikt kan worden.
Niet alleen is de ontwikkeling aan de
caravan duidelijk zichtbaar. Ook de bediening heeft een stap gemaakt. Want met
de afstandsbediening kan er nu preciezer
worden gestuurd. Nieuw daarbij is dat de
snelheid met een schuifje wordt geregeld
en dat de richting apart daarvan met een
draaischijfje kan worden bepaald. Op een
zeer kleine ruimte of in een smalle doorgang kan uiterst precies worden gestuurd.
Bovendien houdt de caravan zijn spoor,

Kijk voor meer info op truma.nl

XTREEM SUPERIEUR!

E

DE NIEUWE TRUMA MOVER® XT
Dankzij onze jarenlange competentie en ervaring konden wij een nieuw
en uiterst superieur rangeersysteem ontwikkelen:
• Maximaal gewichtsvoordeel van 20 kg dankzij uiterst efficiënte hightechmotoren
• Optimale precisie en 100 % rechtdoor rijden, ook over oneffenheden
en hindernissen
• Hoogste betrouwbaarheid en veiligheid door kwaliteit ‘Made in Germany’
De unieke Truma Dynamic Move Technology® is exclusief verkrijgbaar
bij onze dealers – natuurlijk met 5 jaar onderdelengarantie.
Meer informatie op www.truma.nl/moverxt
Importeur:
Gimeg Nederland B.V.
Tel. +31 (0) 30 662 95 00
sales@gimeg.nl
www.gimeg.nl

Maakt het comfortabel
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Van superjacht naar opblaastent
Het lijkt een groot contrast. Van een droomjacht in het Caraïbische gebied, naar een tent in de binnenlanden
van Slovenië zonder enige luxe. Maar Boris deed het.
dat die tent 1 promille kostte van wat
ik voor het schip had betaald.”

Bommetjes in de rivier

Dochter Fynn in Slovenie

Nadat Boris anderhalf jaar lang de
mooiste plekjes van de aarde had bezocht op een zeiljacht van zeventien meter, kwam hij terug in Nederland samen
met zijn vrouw en hun drie kinderen van
nu 12, 9 en 7. ,,We misten Nederland,
de mensen, de cultuur. Toen kwamen we
weer in het normale leven terecht met
kinderen, hobby’s en bezigheden. Voor
de boot was geen tijd meer.”
Toch was er behoefte aan vakantie, al
was het gezin een beetje ‘uitgezeild’.
,,Het zeilen komt hier niet in de buurt
van wat we op wereldreis beleefd heb-

ben. Op reis komen we aan bij een eiland
en dan staat er zo’n rastaman die vraagt
of je zin hebt in kreeft. Hij duikt het water in, maakt een vuurtje en even later zit
je daar lekker kreeft te eten met een stel
vreemden. Dan moet je even opnieuw
uitvinden hoe je hier op vakantie gaat.”

Het gevoel van avontuur
,,Afgelopen zomer zaten we nog steeds
te dubben over hoe we op vakantie
moesten. Toen belde een vriend met
voorstel om met een paar vaders naar
een camping op Terschelling te gaan met

de kinderen. We zaten in zo’n gehuurde
tent met alles erop en eraan. Het was
gewoon geweldig. Lekker het bos in,
voetballen op het strand, paarden huren.
We hadden meteen weer het gevoel van
onze reis. Het gevoel van avontuur.”
Boris was meteen overtuigd. ,,De week
erop besloten we te gaan kamperen in de
zomervakantie. Ik heb een tent gekocht,
een opblaasbaar geval. Ik wilde niet
klooien met stokken en zo. Ik heb zo’n
bagagebox voor op het dak van mijn
auto gekocht en we zijn met het gezin
naar Oostenrijk gereden. Het grappige is

Kamperen was redelijk onbekend
terrein voor Boris, maar op de eerste
camping was hij meteen onder de indruk van de schitterende natuur in de
bergen. ,,Ook daar hadden we weer
meteen het avontuurlijke gevoel. Wat
ik zelf heel mooi vind aan kamperen
is wakker worden met het ochtendlicht dat door het tentdoek schijnt.
Dat is echt fenomenaal. Ik vind het
ook lekker als het dan warm wordt en
je echt die tent uit moet.”
Na Oostenrijk ging de reis verder naar
Slovenië, naar Blet. ,,We sliepen er
een nacht in het chicste hotel van Slovenië. Maar de kinderen wilden meteen weer terug naar de camping. En
ik zelf eigenlijk ook. Dus de volgende
dag gingen we de tent weer in.”
In Kroatië kwam het gezin uit in een
gebied aan een riviertje met weinig
toeristen. ,,Daar wilden de kinderen niet meer weg. Ze hadden leuke
vriendjes gemaakt en konden heerlijk
spelen in de prachtige rivier. Samen
met een grote groep vaders en kinderen maakten we daar een hele middag
lang alleen maar bommetjes in de
rivier. Dat gevoel van even samen
zijn en gewoon plezier hebben, dat is
geweldig. Dus we gaan volgend jaar
weer!”

c

‘DIE TENT KOSTTE 1
PROMILLE VAN WAT IK
VOOR HET SCHIP HAD
BETAALD'

HENK WESTBROEK (61), ZANGER EN ASPIRANT BURGEMEESTER VAN UTRECHT:

‘Het heeft wel iets romantisch’

Tip van Henk: ,,Je kunt heerlijke
eenpansgerechten maken als je het
goed voorbereidt. Neem dus tien
recepten mee als je op een enkel
gaspitje kookt.”

,,Als kind ging ik elk jaar met mijn
ouders kamperen op Texel. Het
halve huis werd leeg getrokken en
in de aanhanger gestopt. Ik heb het
altijd enorm leuk gevonden. Toen
mijn dochter klein was, nam ik haar
ook elk jaar mee kamperen. Eerst een
paar kilometer ﬁetsen, tent opzetten,
hout sprokkelen en dan worstjes uit
blik aan een takje boven het houtvuur
roosteren. Fantastisch vond ze dat.
Later gingen we naar bijvoorbeeld

Frankrijk, Canada of Amerika. Vooral
in die laatste twee landen is kamperen
een feest. In mooie nationale parken,
waar je ’s nachts de wilde dieren
hoort en je je eten in een tas een stuk
verderop aan een boom moet hangen,
omdat er anders beren op af komen.
Spannend! Tegenwoordig ben ik een
luxe kampeerder. Mijn ‘weggooitentje’
staat in twee minuten. Koken op een
gaspitje doe ik niet meer. Ik ga ergens
ontbijten en ’s avonds uit eten.

’s Ochtends zelf koffie zetten, middenin de natuur en ’s avonds een
wijntje opentrekken, terwijl je kijkt
naar de sterrenhemel of een boek
leest. ’s Nachts is het lekker koel en
hoor je de krekels. Het heeft wel iets
romantisch. Maar als het ﬂink gaat
regenen, ben ik ook de eerste die de
tent oppakt en een hotel opzoekt. Als
mijn kleinzoon een jaar of vijf is en
goed kan ﬁetsen, ga ik met hem kamperen. Ik kijk er nu al naar uit.”
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Ieder z’n camping
Sta je het liefst met de hele familie tussen de andere gezinnen op de camping? Of word je pas echt gelukkig
wanneer je ver van de bewoonde wereld in het bos kampeert?
Ontdek welk kampeertype jij bent en welke ACSI-campings jou op het lijf geschreven zijn.
DEZE TEKST IS SAMENGESTELD DOOR DE REDACTIE VAN ACSI FREELIFE

1

Natuurkampeerder
Verkies jij een vijfsterrenlandschap boven vijfsterrencomfort? En is je vakantie pas
onovertroffen wanneer je vanuit je
tent een ree door de ochtendmist
ziet? Dan ben jij een echte natuurkampeerder die zich thuis voelt
op een kleine en rustige camping,
het liefst zo dicht mogelijk bij de
natuur. In het bos, bij de zee, aan
een meer of in de bergen ben jij
helemaal in je element. Fluit mee
met de vogels en doe een dansje
met de mieren.

CAMPING LES DEUX RIVIERES

Tussen twee rivieren
Word wakker met het geluid van
vogeltjes en de twee riviertjes die
langs Camping Les Deux Rivières
stromen. Welkom in het hart van
de Bourgogne, in het beboste Parc
Régional du Morvan. Neem een
ochtendduik in de riviertjes of
werp je hengel uit voor een vers
visje. Neem stevige schoenen mee,
want de natuurlijke omgeving lonkt
om te worden verkend.

Zie ze vliegen in Duitsland
De Duitse Camping Zur Hohlen
Eiche bij Klockow ligt midden in
het bos van het Nationale Park
Müritz. Natuurliefhebbers en
vooral vogelaars willen hier nooit
meer weg. Het natuurgebied staat
bekend om het rijke vogelleven met
als troef de zeldzame zeearend, de
grootste arend van Europa. Bovendien strijken er in oktober in het
park duizenden kraanvogels neer.
Kijk voor meer informatie op
www.eurocampings.eu

2

Rustkampeerder
Als rustkampeerder trek je
je eigen plan. Je kampeert
altijd buiten het hoofdseizoen, geniet van de faciliteiten op de camping, maar zoekt deze alleen op als
jij daar behoefte aan hebt. Geen
zwarte zaterdagen met files naar de
meest populaire vakantiebestemmingen, maar op de bonnefooi een
ritje naar een rustige camping.
Viva Italia
De Italiaanse camping Baia Verde
ligt op driehonderd meter van
het Gardameer in Manerba del
Garda. Een luxe camping met
drie zwembaden, een whirlpool,
hydromassages, een daksolarium en
modern sanitair. De camping ligt in
een oase van groen en rust en heeft
ruime, schaduwrijke plekken.

CAMPING BAIA VERDE

Zo bij zee
Camping Zaton Holiday Resort is
een camping in Zaton/Nin gelegen
in het Kroatische Zadar. Vanaf de
camping, ben je zo bij de zee of
maak je makkelijk een uitstapje
naar het historische centrum van
Zadar of een van de vele oude vissersdorpjes. De camping beschikt
over een zwemparadijs, buitenzwembad en peuterbad. In de
nabije omgeving kun je zwemmen
in de zee of snorkelen, windsurfen
en waterskiën.
Meer informatie over de campings vind
je op www.campingcard.com

3

Familiekampeerder
Wanneer je met het hele
gezin gaat kamperen, wil je
dat het voor iedereen vakantie is.
Dus kies je een camping met allerlei faciliteiten en entertainment,
zodat je geen kind aan je kinderen
hebt. Op de beste familiecampings
in het buitenland kun je ook een
volledig ingerichte tent of stacaravan huren. Neem plaats op je

HOOGWAARDIG
ASSORTIMENT
REICH GmbH in Duitsland fabriceert al
bijna 40 jaar hoogwaardige producten op
caravan- en campergebied. Waterkranen,
pompen, douches, enzovoorts, worden
al vanaf de eerste jaren geproduceerd.
Inmiddels is REICH op dat gebied de
grootste Europese fabrikant.
Inmiddels zijn vele (vaak technische) producten toegevoegd aan het assortiment.
Acculaders, elektronische apparatuur,
lichtgewicht (2 kg!!) Li-Ion accu’s, Caravan Movers, opzetspiegels, caravanwegers,
waterfilters, etc.
Neem een kijkje op de websites
www.reich-web.nl of
www.reich-web.com voor het totale
assortiment. Levering geschiedt via
de vakhandel.

eigen terras met een koel drankje,
terwijl je kinderen van de glijbaan
roetsjen. Zo is het voor papa en
mama ook vakantie!

CAMPING CAVALLINO

Onder de pannen in Italie
De Italiaanse Camping Cavallino
ligt aan het strand van de Adriatische Zee, in de Golf van Venetië.
Tussen de dennen en olijfbomen
sla je je kamp op. Niemand hoeft
zich te vervelen want de camping
organiseert regelmatig allerlei
activiteiten voor jong en oud en
er zijn fijne voorzieningen zoals
een zwembad met kleuterbad,
een restaurant en winkels. In het
hoogseizoen verzorgt het animatieteam een uitgebreid programma.
Waterpret aan de Costa
Camping Vilanova Park aan
de Spaanse Costa Brava tussen
Barcelona en Tarragona blinkt
bovenal uit in waterspektakel.
Op de camping kun je met de
hele familie los gaan in het
zwembadcomplex met twee grote
zwembaden, kinderbaden en een
overdekt zwembad met bubbelbaden en massagebaden. Heb je een
momentje voor jezelf ? Dan is het
wellnesscentrum met sauna en
solarium een verleidelijke optie…
Meer informatie over deze familiecampings vind je op www.suncamp.nl

4

Glampeerder
Slapen als een roosje op
een comfortabel matras en
onder Egyptisch satijnen lakens.
De volgende morgen genieten van
een kopje espresso op je eigen

ACSI is dé campingspecialist van Europa. Al 49
jaar brengt het bedrijf de
groene campinggids uit, die
kampeerders van informatie voorziet. Voor deze
gids gaan jaarlijks meer dan
300 inspecteurs op pad om
10.000 campings te
inspecteren. ACSI doet
echter nog veel meer op

terras met uitzicht op de natuur.
De luxe van een accommodatie
combineren met de natuur en de
vrijheid van een camping, oftewel
‘glamping’, is wat jou als glampeerder het meest bekoort. Niet in een
stacaravan of bungalowtent, maar
in een luxe lodgetent of mobile
home, volledig ingericht met extra
lange bedden en comfortabel teakhouten meubilair.
Vorstelijk kamperen in de Ardèche
Op het kruispunt van de Ardèche,
de Cévennes en de Provence vind
je in de sprookjesachtige omgeving van Camping La Vallée Verte
de RoyalLodge. Een designtent
waar je geen doorgezeten bank
of standaard keukengerei vindt,
maar luxe, koloniale meubels met
comfortabele kussens en zelfs een
Nespresso-apparaat. De Lodge
neemt het mooiste plekje van de
camping in beslag en biedt uitzicht
op de groene vallei.
CAMPING LE SERIGNAN PLAGE

Op Safari in Zuid-Frankrijk
Gelegen aan de Middellandse Zee
biedt Camping Le Serignan Plage
verschillende mogelijkheden om
er een spetterende vakantie van te
maken. Naast zwemmen in de zee
kun je namelijk ook genieten van
het welnesscentrum of een duik
nemen in het lagunezwembad. Te
midden van de geur van dennen,
olijfbomen en eucalyptus vind je
verschillende SunLodges. Zo kun
je bijvoorbeeld met je gezin op
safari in de vijfpersoonstent SunLodge Safari.
Meer informatie over de campings
vind je op www.suncamp.nl

kampeergebied. Zo verzorgt
ACSI kampeerinformatie op
internet, georganiseerde
kampeerreizen door Europa
en kant-en-klare kampeeraccommodaties in Europese
landen. Meer informatie:
www.acsi.eu
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CAMPINGLIFE-PRESENTATOR SANDER JANSON (43):

‘Kneuterig in de positieve zin’
,,Nederland is een kampeerland bij
uitstek. Ik denk dat 90 procent van
de Nederlanders als kind weleens
heeft gekampeerd. Het is gewoon
vrijheid blijheid. Toen ik een jaar of
dertien was, mochten mijn broer en
ik in een tentje naast de caravan
van mijn ouders. Spannend, met
al die geluiden om ons heen. Het
voelde als ons eigen huisje, terwijl
we toch dichtbij onze ouders sliepen. Weer later mochten we echt
apart staan, aan de andere kant van
de camping. Ontbeten we bij onze
ouders en daarna gingen we weer
de hort op. Toen ik twintig was,
gingen we met de bestelbus van pa
naar Frankrijk. We hadden alles bij
ons, van een kookstel tot matrassen. Genieten van het buitenleven,
het gras ruiken en ’s ochtends zelf
je ontbijtje maken. Dat vind ik nog
altijd leuker dan met z’n allen in de

rij voor een ontbijtbuffet. Kamperen
verbroedert en is kneuterig in de positieve zin. Het is een van de leukste manieren van vakantie vieren
met het hele gezin. Je hebt tegenwoordig zo’n breed scala aan mogelijkheden; van een simpel tentje
en gaspitje tot een camper van 3,5
ton. Je kunt het zo primitief of luxe
maken als je wilt en het toch nog
steeds kamperen noemen. Ik ben
vorig jaar samen met een vriend in
een camper op wintersport gegaan,
maar verder komt het er weinig van.
Voor mijn werk ben ik de hele zomer
al op de camping. Als ik zelf weg
kan, is het kampeerseizoen nog niet
begonnen of al voorbij.”
Tip van Sander: ‘Als je het nog nooit
hebt gedaan, begin dan gewoon in een
kant-en-klare tent of stacaravan’
FOTO: ROLAND J REINDERS

Vaker lezen
over kamperen?
ACSI FreeLife magazine: hét magazine
voor de kampeerder. Volop tests, de
mooiste bestemmingen en uitgebreide
informatie over alles wat met kamperen
te maken heeft. Voor de meest actuele
aanbieding, kijk op www.ACSIfreelife.nl/
telegraaf

Het ervaren merk WEINSBERG verrast de markt. Hier
kan je mee voor de dag komen …
functioneel, kwalitatief, no nonse uitstraling en … super sche
rp geprijsd. Helemaal Oké dus!

Kijk snel op www.weinsberg.com voor een dealer bij jou in de
buur t
www.weinsberg.com
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Metcamperopavontuur
De één zweert bij een vouwwagen, de ander kiest liever voor een tent of caravan en weer een ander voor een camper. De familie Verkooijen uit
Helmond hoort bij die laatste groep. De ervaren camperaars reizen met hun ‘bakbeest’ heel Europa door op zoek naar de mooiste panorama’s en
fraaiste vergezichten. ,,Ben je uitgekeken op het landschap of vallen de weersvooruitzichten tegen, dan reis je gewoon verder naar een nieuwe plek.”

begint
'Bij onskantie
de va ls we
a
meteenijden'
r
g
we

Winter 2010. Linda Verkooijen, met haar gezinnetje onderweg naar Zuid-Frankrijk, stuurt door
het glooiende landschap van Wallonië. Ze is net de
grens bij Maastricht gepasseerd, toert over de E25
voorbij Luik en ziet het weer zienderogen verslechteren. De weerman op de radio rept over enorme
sneeuwoverlast voor het verkeer. Ze kan dan nog
niet vermoeden wat het winterse weer voor haar reis
zal betekenen, maar een paar kilometer verder is dat
heel anders.
Gelukkig is Linda avontuurlijk aangelegd en trekt
ze er graag op uit samen met haar man Erwin (38)
en de kinderen Lars (5), Daan (3) en Bas (1). De
aankoop van een camper, een paar jaar geleden,
was dus geen verrassing. Daarmee ervaart ze de
ultieme vrijheid die ze tijdens een vakantie zo graag
wenst. Tijdens de tocht naar Zuid-Frankrijk met
‘het bakbeest’, zoals ze haar zeven meter lange
camper met alkoof steevast noemt, zochten de Helmondse en haar gezin direct de grenzen op.
,,Op de andere weghelft kwamen auto’s niet meer
omhoog. Wij reden naar beneden en even later, toen
wij zelf weer tegen een heuvel op moesten rijden,
gebeurde hetzelfde. Het was een slagveld: auto’s die
niet meer verder konden stuurden naar rechts. Wij
slalomden in een slakkengang tussen de stilgevallen auto’s door, terwijl het steeds harder begon te
sneeuwen.”

Goede voorbereiding
Hoe verder het Brabantse gezin komt, hoe minder
verkeer er nog is. Als de situatie echt ondoenlijk
wordt stuurt ze haar camper van de snelweg. “We
zochten een parkeerplek op voor de overnachting.
De volgende dag, toen we wakker werden, bleek dat
we volledig waren ingesneeuwd. We hadden voor
twee dagen voedsel bij ons dat gemakkelijk is te
bereiden: pannenkoekenmix, bliksoep en vers eten.
Je moet altijd goed voorbereid zijn”, knipoogt de
vogelvrije Helmondse.
Dat laatste is in het geval van de familie Verkooijen

belangrijk. Ze weten van tevoren zelden waar ze
terechtkomen. ,,Op de bonnefooi trekken we erop
uit, dat is ideaal met een camper.

Hoppen van plaats naar plaats
In de afgelopen jaren hebben de Brabanders al veel
fraaie plaatsen aangedaan met hun gevaarte van
drieënhalve ton. Ze komen graag in Duitsland, al
is het alleen maar omdat de rode loper daar voor
camperaars uitrolt. Er zijn veel voorzieningen, de
overnachtingen op speciale camperplaatsen zijn
relatief goedkoop en de faciliteiten zijn keurig
onderhouden. Duitsland is prettig voor de doorreis,
maar qua eindbestemming is vooral Noorwegen
een aanrader, vinden Erwin en Linda. “We zouden
niet anders dan met een camper door Noorwegen
willen reizen. Het beste is om dat land al trekkend te verkennen. Dat zou in theorie ook met een
caravan kunnen, maar in Noorwegen ben je toch
beter uit met een camper. De wegen zijn soms smal,
zeker in de omgeving van rotspartijen, en het weer
kan behoorlijk wisselvallig zijn. Een natte voortent inpakken is niet ideaal. Met de camper hop je
gemakkelijk van plaats naar plaats. In 2011 zagen
we onder meer de karakteristieke klif Preikestolen,
Bergen, het Simadal en Flåm.”

Vooral voor de kids
Deze herfstvakantie zijn de Helmonders opnieuw
op de weg te vinden met hun camper. Ze gaan
ermee naar Disney in Frankrijk. De kinderen vinden die reis fantastisch. Niet alleen omdat ze daar
Mickey Mouse in levenden lijve zien, maar ook
vanwege de reis met hun multifunctionele kampeerwagen. ,,Ze vinden het geweldig om met ons een
rondje te rijden, terwijl ze zorgeloos aan tafel zitten.
En ’s avonds is het altijd leuk om het bed op te
maken. Erwin en ik slapen in de alkoof, de kinderen
achter in het zitgedeelte van de camper.”
De kampeerwagen hebben ze juist aangeschaft
vanwege de kinderen, zegt Linda. “Wij zijn zelf van

FOTO'S: COFOTO, MARIO COOLEN

oudsher types die een paar maanden met een rugzak rondtrekken. Met kinderen is dat niet handig.
In de camper kun je toch veel spullen die je nodig
hebt meesjouwen, zonder dat je het rugzakgevoel
verliest. In 2010 zeiden we tegen elkaar: ‘Waarom
kopen we geen camper?’ Hoewel het een behoorlijke investering is stond er binnen een week een voor
de deur. Inmiddels zijn we ervan overtuigd dat we
echt niet meer zonder willen.”

Grootste van Europa
Linda en Erwin Verkooijen zijn lid van
de grootste camperclub van Europa: de
NKC (Nederlandse Kampeerauto Club).
De NKC, die 3o duizend leden telt, zet
zich in voor de belangen van camperaars,
zowel in Nederland als daarbuiten. Daarnaast organiseert de club camperreizen
over de hele wereld, biedt verzekeringen
die op de camper zijn toegespitst, geeft
een onafhankelijk magazine uit en is
vraagbaak voor leden over alles wat met
de camper heeft te maken. Linda: ,,Precies wat een camperaar nodig heeft!”
Meer info: www.kampeerauto.nl
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Let op!
DE CAMPERPLAATS IS GEEN CAMPING
Op een camperplaats gelden andere regels dan op een
campings. De plaatsen zijn bedoeld om te overnachten en
niet zozeer om er te recreëren. De belangrijkste verschillen met campings zijn:

Waar kun je overnachten?
Wie er met de camper opuit trekt, kan
behalve op campings ook op zogenaamde camperplaatsen overnachten.
Steeds meer Nederlandse recreatieondernemers, natuurorganisaties en
gemeenten leggen deze plaatsen in
samenwerking met de NKC (Nederlandse Kampeerauto Club) aan. Vaak
liggen ze dichtbij stads- en dorpscentra zodat je te voet naar dat leuke
restaurantje kunt, maar er zijn ook
camperplaatsen op idyllische plekken
aan een rivier of middenin de natuur.
Een groot voordeel van een camperplaats is dat je kunt komen en gaan
wanneer je wilt, waar je op een cam-

ping je vast zit aan openingstijden.
Camperplaatsen zijn er in alle soorten
en maten. Zo zijn er eenvoudige
op parkeerplaatsen waar je geheel
zelfvoorzienend moet zijn. Maar ook
luxe plekken met alle voorzieningen,
zoals wiﬁ, stroom, douches, toiletten
een loospunt voor vuil water en de
toiletcassette.

01

Parkeren moet in de vakken

02

De luifel mag je niet uitzetten

03

Tafels en stoelen mag je niet buiten zetten

04

Je bent veel goedkoper uit dan op een
camping, soms kun je zelfs gratis staan

serviceplaatsen en de routes ernaartoe
vinden. Zowel de site als de app biedt
toegang tot maar liefst 15.000 adressen in heel Europa.
Kijk op campercontact.nl of download de app campercontact in de
Applestore of Google Play.

Camperplaatsen zijn gemakkelijk te
vinden op de website Campercontact.nl
en - helemaal handig - op de app
van Campercontact.nl. Met deze app
kun je onderweg snel de dichtstbijzijnde camperplaatsen, campings en

NKC VERZEKERINGEN

Exclusief voor
Zekerheid en betrNouKwC-lbaedaren
Online afsluiten en behereheid
n
Scherpe premies en uitst
ekende voorwaarden

Bij de NKC kunt u terecht voor uw:

Ω
Ω
Ω
Ω

Kampeerautoverzekering
Rechtsbijstandverzekering
Doorlopende reisverzekering
Personenautoverzekering

U ontvangt 3 tot 10% korting in combinatie met andere NKC-verzekeringen.
Deze extra korting geldt niet voor de kampeerautoverzekering.

Sluit nu een verzek
en maak kans op ering a f
t.w.v. € 525,-! een iPad
www.kam
peerauto.nl
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KAMPEREN EN CARAVANS

Hét meest voordelige Camping Carnet
voor Europa
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Vervangend identiteitsbewijs
Acceptatie op ruim 8.000 campings
Inclusief WA/BA-verzekering
Scherpe aanbiedingen
Als ACSI Club ID-lid betaalt u de laagste prijs
in de ACSI Webshop

Bestel eenvoudig via: www.ACSIclubID.nl/telegraaf

Lees ACSI FreeLife:
het dikste kampeermagazine
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Urenlang leesplezier
Alles over caravans, campers en kamperen
Boordevol diepgaande tests
Inspirerende informatie over campings, camperplaatsen
en de mooiste plekjes van Europa
Voordelige abonnementen

95
Ga naar www.ACSIfreelife.nl/telegraaf voor aanbiedingen en profiteer!

Met korting kamperen in het laagseizoen
•
•
•
•
•

Tot 50% korting op 2.739 campings in Europa
Kamperen voor € 12, € 14, € 16 of € 18
Jaarlijks door ACSI geïnspecteerde campings
Op 612 campings maximaal 3 (klein)kinderen
t/m 5 jaar gratis
Nieuw: meer detailkaarten in de mini-atlas
en nóg meer informatie per camping
ACSI Club ID-leden: € 13,95 Niet-leden: € 14,95

Bestel eenvoudig via: WEBSHOP.ACSI.eu/telegraaf
Gebruik bij uw bestelling de kortingscode “TELEGRAAF”.

id met
e
h
j
i
r
v
e
l
roep”
e
“Individu oordelen van een g
de v

38 prachtige kampeer(rond)reizen met
caravan, camper of alleen de auto
•
•
•
•
•

Voorgereden toeristische reisroutes, onder leiding van ervaren reisleiders
Gereserveerde plaatsen op kwaliteitscampings
Een uitgebreid en gevarieerd excursieprogramma
De juiste mix van natuur, cultuur en ontspanning
Nieuw: enkele rondreizen met internationaal reisgezelschap

20 dagen
vanaf

,€ 5p6.p0
.

Boek eenvoudig via: www.ACSIreizen.nl/telegraaf of bel: 0488-420810

