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Beste Eribanen,

Corona…. ik kan het woord bijna niet meer horen! Clubweekenden 

gaan niet door. Komende weekenden staan op de tocht.  

De EHCN is een club van kampeervrienden die elkaar graag willen 
ontmoeten en dat kan nu “even” niet. Vandaar het idee om dit 
Eriblaadje Special door en voor leden  samen te maken, zodat we in ieder geval via 
dit blad nog een beetje onderling contact houden. Daar bleek animo voor te zijn. 
Na een oproep had ik al na 2 dagen  een e-mailbox vol met positieve reacties. Dat 
vind ik leuk, bedankt!  De e-mailbox bleef vol lopen en het resultaat treft u aan in 
dit blad. 

De evenementenkalender 2021 treft u aan op de website en in het volgende 

Eriblaadje.  

Het “Vroege vogelweekend” en de “Algemene ledenvergadering “

 van 19 t/m 21 maart gaan niet door i.v.m. Covid 19

Hartelijk dank voor alle kopij en hopelijk tot snel ziens tijdens een weekend, of 

een langere reis. 

Jan Engelblik

Webmaster / redacteur

Voor en Door leden
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Beste Eribanen,

Dit is weer onze eerste Eriblaadje van 

2021. Ik hoop dat iedereen gezond het 

nieuwe jaar is gegaan. Onze redacteur 

kwam met het geweldige idee om een 

Eriblaadje te maken door leden voor 

leden. Nou dat heb ik geweten. Voor de 

eerste keer sinds tijden hoef ik niet lang 

na te denken over wat ik nu weer kan 

schrijven. Goed bezig, dank hiervoor!

Dus een kleine bijdrage van mij in dit 

blaadje. Dit jaar wordt een bijzonder 

jaar. Er staat veel te gebeuren. We gaan 

weer terug naar een soort normaal. We 

moeten er alleen nog achter komen 

wanneer. Verleden jaar was niet altijd 

leuk, maar dit jaar wordt het weer 

beter. Enkele van ons gaan de 80 

bereiken. Het zou toch mooi zijn 

wanneer je dat weer kunt vieren met 

iedereen, samen. Ook staat ons 40-jarig 

jubileum op de agenda. Ik blijf hoopvol. 

Over de jaarvergadering in maart ben ik 

minder optimistisch. Mogelijk kunnen 

we wel kamperen, al dan niet met 

horeca, maar geen vergadering. Als, dan 

zal het beperkt worden tot max. 30 

personen (planning voor horeca) en dan 

is het maar de vraag of we een zaal 

kunnen krijgen. De enige andere optie is 

digitaal. Maar of jullie dat willen? 

Maximaal 9 personen (eventueel met 

partner) in beeld, handje opsteken als je 

iets wilt zeggen en wat kunnen we 

zeggen? Het bestuur wil liever voor het 

echte ontmoeten gaan. De kascontrole 

wordt wel uitgevoerd, digitaal. Dat is Dick 

wel toevertrouwd. En voor de rest hobbelt 

het bestuur gewoon door. Veel meer is daar 

niet aan toe te voegen.

Ik schrijf dit stukje vanuit mijn 

zolderkamer, de regen klettert tegen de 

ramen, de wind waait rond het huis. 

Winterdepressie wordt

 dit genoemd. Ik wil daar 

graag “beeldscherm” 

moe aan toevoegen. 

Thuis werken kan leuk 

zijn, maar ieder dag 

minimaal 8 uur 

naar een 

beeldscherm 

kijken en/of praten? 

En dat al maanden. Hmmm. 

Mijn advies: Ga er op uit als je kunt. Wij 

kampeerders weten dat een regenvolle dag 

ook genoeg droge momenten kent. Bedenk 

welke plekken je dit jaar wil gaan zien? 

Mogelijk kan niet alles, maar stop niet met 

dromen omdat je een nachtmerrie hebt 

gehad. 

Hou je glas half vol en we zien elkaar weer  

in het voorjaar, gezond en wel  ;-)

Namens het bestuur,

Angela de Vries, voorzitter EHCN 
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Het vervangen van de bodem 

van mijn  Eribette uit 1981 

Als alleenstaande vrouwelijke 

tentkampeerder wilde ik in 2015 de overstap 

maken naar een caravan.

En ik had 1 wens: ik moest de caravan alleen 

kunnen handelen.

Na lang zoeken vond ik DE caravan van m’n 

dromen: een Eribette uit 1981. Lekker 

vintage, want daar houd ik wel van. Goed 

voor het beestje zorgen wilde ik ook. Dus hij 

werd naar een caravan-garage gebracht voor 

nieuwe banden, remmen, de gasleiding werd 

nagekeken en de verlichting werd 

gerepareerd. Een duur beurtje maar ik kon 

met een gerust hart de weg op. Direct het 

eerste jaar naar Italië gegaan met de caravan 

die ondertussen was de koosnaam “Godzilla” 

had gekregen.

2 jaar later bracht ik Godzilla opnieuw voor 

een beurtje weg en werd ik gebeld door de 

garage. Hij stelde dat het tijd werd voor een 

nieuwe caravan want de vloer was rot op de 

hoeken bij de steunpoten. Onderstel en as 

waren goed, elektra en gas in orde. Alleen 

een verrotte bodem. Ik zei: sleutel de boel 

maar weer in elkaar, ik ga er even over 

nadenken.

Vervolgens ben ik nog op vakantie 

geweest naar Zuid-Frankrijk. Wel een 

paar blokken hout meegenomen voor 

het geval de steunpoten naar binnen 

zouden komen maar uiteindelijk viel dat 

mee.

Het hart kon geen afscheid nemen van 

Godzilla. Ik benaderde een timmerman-

vriend van mij met een heel brutale 

vraag: zou je me willen helpen met het 

vervangen van de bodem van mijn 

Godzilla? Nu ben ik bouwkundig 

geschoold en best handig (al zeg ik het 

zelf), en had het idee dat we deze klus 

samen wel zouden kunnen klaren. 

Beide geen verstand van caravans maar 

wel beide voorzien van een dosis 

gezond verstand en technisch inzicht. 

En hij reageerde heel enthousiast!

Voor en Door leden
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We maakten de afspraak dat als het zou 

mislukken de caravan zonder morren of spijt 

naar de sloop zou gaan. No hard feelings. 

In de winter van 2017-2018 hebben we de 

klus geklaard! Mijn timmerman had in zijn 

werkplaats een hoekje beschikbaar en ook 

alle gereedschappen die we nodig hadden. 

Met een heftruck hebben we Godzilla op 

bokken gezet en konden we zien hoe erg het 

allemaal was. En ja, het was erg! Het bleek 

dat de vorige eigenaar goed zijn best had 

gedaan om de schade aan de bodem te 

verdoezelen. Het waren niet alleen de 

hoeken die rot waren. Ook bij de deur 

en bij de wielkasten was het rot. We 

hebben kilo’s kit, plastic zakken, 

multiplex en plamuur, plus een rotte 

bodem onder de caravan vandaan 

gehaald. Het dieptepunt was bereikt 

toen de opbouw van de caravan (met 

keuken en kast er nog in) naast de 

bokken op de grond stond en de rotte 

bodem nog op de bokken lag. Toen 

dacht ik: hoe moet dit ooit nog goed 

komen?

Maar het onderstel en de as waren 

klokgaaf. Dat gaf goede moed om 

verder te gaan. Van de opbouw was de 

hoeveelheid rot gelukkig minimaal en 

goed te herstellen.

Het onderstel heb ik roestvrij gemaakt 

en in de tectiel gezet. Daarna werd de 

- vervolg pagina 6
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nieuwe bodem van 9mm dik betonplex op maat 

gemaakt. De stevigheid van de 9mm betonplex 

viel een beetje tegen, dus werd een 2e laag plex 

aangebracht om doorbuiging of vervorming te 

voorkomen.

Het pas maken van de nieuwe bodem was best 

een flinke klus. Vooral omdat de oude bodem zo 

rot was dat deze niet als mal kon worden 

gebruikt op veel plaatsen. Maar de aanhouder 

wint. De schade aan de opbouw werd hersteld en 

het huisje kon er weer op. 

Na het aansluiten van alle elektra en 

terugplaatsen van de banken kon ik de weg weer 

op. Godzilla ging mee naar huis waar de laatste 

hand werd gelegd aan het interieur. Er ging 

nieuwe vloerbedekking in met daaronder 

elektrische vloerverwarming. Bovendien heb ik 

de originele disselbak opgeknapt. 

Het was een leuk project en ik geniet nu nog 

meer van Godzilla!

Groetjes Marit Sluis uit Obdam.

Beste Eribanen,

Voor en Door leden
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Een extra stopkontakt aanleggen

Regelmatig komen wij als we onderweg 

zijn een stopcontact te kort. We nemen 

namelijk steeds meer elektronica mee 

op vakantie; lader van de laptop, lader 

van de telefoon, lader van het 

navigatiesysteem, lader van de 

elektrische fiets, lader van het e-book, 

etc. En de enigste stopcontacten in 

onze Familia zitten dan ook nog eens 

aan beide zijkanten van het 

aanrechtblok wat niet altijd gelukkig uit 

komt. Als de waterkoker gebruikt wordt 

op het aanrecht dan is er nog maar 

weinig ruimte over voor andere 

werkzaamheden op het aanrecht.

Bij de nieuwere modellen zagen we dat 

er een stopcontact op de kledingkast 

gemonteerd zit, een handige en 

logische plek. Dus tijd om op zoek te 

gaan naar een mogelijkheid om daar 

zelf een 230V stopcontact bij te maken.

Als eerste maar een kijken of er 

makkelijk ergens een 230V aansluiting 

vandaan te halen is. Dat blijkt heel 

simpel te zijn, er blijkt dat er op de 

gebruikte 

groepenkast gewoon 

een extra 

aansluiting aanwezig 

is waar simpelweg 

een stekker in 

gestoken kan 

worden. 

In de moderne 

caravans wordt 

gebuikt gemaakt van een Wago Winstra 

snel montage stekkersysteem. Bij de 

dealer is zo’n stekker voor een paar 

euro te verkrijgen. Ook een 

stopcontact in de zelfde stijl is te koop 

bij dealer of kampeermarkt. Rest 

alleen nog een stukje snoer 3x 1,5mm²  

van 1 ½ meter lengte.

In de kledingkast zit rechts een 

beschermkap. Als je deze weghaalt 

zitten daar twee voor gefreesde 

uitsparingen voor de montage van een 

stopcontacten. Een van de twee kan 

doorgeboord worden met een 52mm 

komboor. Doe dit wel van twee kanten 

af om splinteren te voorkomen. Hierin 

kan het chasisdeel van het stopcontact 

gemonteerd worden. Met behulp van 

het snoer en de Wigo stekker kan dit 

eenvoudig aangesloten worden op de 

groepen kast. Doe wel even de 

uiteinden van het snoer vertinnen voor 

de montage.

Om het stopcontact aan de 

binnenzijde te beschermen is gebruikt 

gemaakt van een eenvoudige 

speciedoos uit de bouwmarkt. Na het 

terugzetten van de beschermkap kan 

men niets meer zien van de inbouw.  

Op de volgende pagina foto’s ter 

illustratie van het werk.

- vervolg pagina 8
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Situatie:

Bij aankomst mijn telefoon, met een 

waterpas app, op de vloer voor de 

keuken. De eriba met de mover goed 

zetten en bij tijd en wijlen op de telefoon 

kijken of de boel al waterpas staat.

Dan naar de dissel om het disselwiel 

waterpas te zetten. Weer naar de 

telefoon of het goed gaat.

Naar het wiel terug om weer wat op te 

draaien. Naar de telefoon, om te zien dat 

het iets te ver is. Enz.

Dat kan beter dacht ik:

Met een arduino. Wat is dat? Een zeer 

kleine computer van 2x4 cm. Maar wel 

met de kracht van een jaren 80 pc. En je 

kunt er sensoren op aansluiten.

Wat zijn dat nu weer? Dat zijn de 

zintuigen van een arduino: een 8x8 

matrix van ledjes waarmee ik de 

waterpas zichtbaar maak.

Er zit wat elektronica bij waardoor je met 

5 snoertjes die 64 ledjes naar hartenlust 

kunt aansturen.

Die matrix heb ik van binnen op het 

linker raam bij de dissel geplakt zodat 

deze goed zichtbaar is en met 5 snoertjes 

naar het kastje onder het raam geleid.

De buitenste 

ledjes zijn mijn 

kader en 4 ledjes in een vierkant geven 

aan hoe waterpas de eriba staat (los van 

het kader is al heel goed waterpas).

Dan heb je natuurlijk een sensor nodig 

die als waterpas dient. Dat is een heel 

klein kubusje met op de 6 vlakjes een 

haartje dat door de zwaartekracht een 

pietsje vervormt.

Een klein computertje in de sensor 

berekent dan met de informatie van die 

6 haartjes wat de zwaartekracht is in de 

3 x-y-z richtingen.

x en y is voldoende want de z-richting is 

omhoog en dat zie ik mijn eriba nog niet 

doen.

Om niet al te moeilijk te doen heb ik de 

boel aangesloten en gekeken wat de 

arduino meet. Door die waterpassensor 

heel stabiel horizontaal te zetten waren 

die waarden de beginwaarden.

Daarvoor moet je wat programeren op 

de pc en dat programma naar de 

arduino sturen. Klinkt heel moeilijk 

- vervolg pagina op 10
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maar valt best mee. De arduino heeft een 

flashgeheugen en slaat dat op.

Door er een powerbank op aan te sluiten 

gaat de arduino aan en laat zien hoe de 

sensor erbij staat. Dit zit allemaal in een 

keurig doosje in dat kastje onder het raam 

in de eriba.

Ik moet daar toch mijn mover aanzetten en 

dus ook de arduino.

Dan naar buiten om de eriba goed te 

zetten. Daarvoor moet het blokje van 4 

ledjes op de middellijn staan. Daarna met 

het disselwiel draaien tot de 4 ledjes in het 

midden staan. Klaar.

Op een reisje door ItaliC+ op 7 campings 

heeft dit e-waterpasje laten zien dat het 

allemaal goed werkt. 

En wat kost dat allemaal:

Die PC dus, al mag dat een hele simpele zijn 

(arduino wil graag USB 2.0, de 3.0 heeft hij 

wat moeite mee).

Maar verder de arduino, waterpas en 

matrix ieder EUR 5, dus totaal EUR 15.

Powerbank, tja die van mij is 4,4 Ah, maar 

voor hetzelfde geld heb je nu 10Ah, 

ongeveer EUR 11.

Nog wat snoeren om alles aan te sluiten, 

ieder montage draad is goed.

Ik kan het resultaat niet laten zien, omdat 

de eriba nu in de stalling staat.

Maar dit is een arduino met de matrix 

en een waterpas:

Met het blokje in het midden: 

waterpas.

Met een onderbroken kader: scheef, 

disselwiel veel te hoog. (Zie foto 

hieronder)

Ik heb ook een klokje gemaakt dat 

automatisch de juiste tijd aangeeft, 

maar dat is een ander verhaal.

Waterpas
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Als wij zo terug kijken naar onze tijd bij de 

Eribaclub, vanaf 1986 toen we als 

introduce in Heiloo een weekend 

meemaakten en meteen lid zijn 

geworden, hebben daar hele mooie 

herinneringen aan overgehouden. Na een 

paar jaar als gewoon lid zijn we ons steeds 

meer gaan inzetten voor de club. Peter 

heeft ruim 10 jaar in bestuur gezeten, 

eerst als rally-coördinator en later als 

secretaris.  We werkten toen nog, 

daardoor kwamen we pas de eerste jaren 

op vrijdagavond na ons werk naar de 

weekenden. We wilden eerder naar de 

weekenden komen en daarom namen we 

later al op vrijdagmiddag vrij zodat we 

eerder op de camping waren en langer 

konden genieten.                                                                                                                                  

Als we ook nog kijken naar de leden van 

die tijd die nog actief lid zijn. Het zijn er 

geen 10 meer. Maar gelukkig zijn er heel 

veel nieuwe leden bij gekomen                                                                                                                                                                       

We hebben vele mooie en leuke weken en 

weekenden meegemaakt en hebben er 

zelf ook veel georganiseerd samen met 

mede Eribanen. Het was altijd heel 

gezellig samen.

- Zo gingen we  in de jaren 90 voor het 

eerst  met zo’n 10 caravan op wintersport 

naar Waidring in Oostenrijk. Overdag 

langlaufen, met vallen en opstaan, 

want we hadden nog nooit op de latten 

gestaan. In de avond was het altijd 

gezellig, borrelen met meegebrachte 

hapjes in de kelder van het camping 

restaurant.  Als het in de nacht flink 

had gesneeuwd moesten we ons 

‘s morgens uitgraven. Maar dat was ook 

weer een hele belevenis. 

- Zo organiseerden we ook een week 

naar de Ardennen, samen met Jo en 

Trees. Om daar o.a. heerlijk te 

wandelen en een wandel puzzeltocht  

te lopen die wij hadden uitgezet.               

(Die tocht wordt nu nog gebruikt). De 

eigenaar verzorgde voor ons een 

Italiaanse avond en een barbecue. 

- Naar de Pyreneeën was het een hele 

reis, maar er kwamen toch 24 caravans. 

Een bijzondere week met onder ons 

vele  sportievelingen die gingen 

canyoningen en een originele niet 

toeristische grot bezochten, wat was 

het daar donker. Een bustocht langs de 

Katharen  en een fikse bergwandeling 

naar de meertjes wat een hele 

- vervolg pagina 12
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klimpartij was en ook nog door de 

sneeuw. Ook daar werd de inwendige 

mens niet vergeten. Een pizza avond en 

een barbecue stond op het programma 

geregeld door de eigenaren. 

- België kreeg ook weer een beurtje 

voor een weekje in Gent met Jan en Els. 

Een wandeling door Gent o.l.v. een gids, 

een boottocht door de grachten, een 

fietstocht (helaas met een ongelukje) 

en een etentje in het Vleeshuis. 

- Een wijnweek aan de Moezel ook met 

Jan en Els om niet te vergeten. Een 

boottocht over de Moezel. Een 

wandeling door de wijngaarden met 

uitleg en een  bijbehorend wijntje, dat 

was weer wat anders. Een proeverij in 

een wijnkelder met heerlijke 

zelfgemaakte hapjes. Een wijnfeest in 

het dorpje verder. We werden keurig 

met de bus gebracht en gehaald. Want 

rijden met een wijntje op was te 

riskant. 

- Om niet te vergeten onze reis naar 

Scandinavië met 15 caravans 

georganiseerd door Joop en Hanny. We 

zijn ongeveer 4 

weken onderweg 

geweest. Een hele 

onderneming. Met de boot naar Oslo en 

daar begon de rondreis door 

Noorwegen en Zweden.  Na Oslo gingen 

we over de Hardangervidda, de stilte 

was daar zo mooi. Langs de fjorden en 

mooie Staffkerken bekeken, te veel om 

op te noemen. De vaste uitdrukking van 

Joop was  ‘Hang me er niet aan op’, bij 

een route bespreking . We hebben 

genoten van de rust en de natuur.  

- vervolg pagina 13
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Menig weekend hebben we samen met andere 

Eribanen  georganiseerd.                                                          

- Om een paar te noemen: de Braasem, Edam, 

Kennemer duinen, de Spaarnwoude en de  laatste in 

Baarn.                                                                                                                                                        

Wij vonden het heel leuk om de weken en weekenden 

te organiseren en hebben daar hele leuke 

herinneringen aan overgehouden. Wij hopen nog menig 

week of weekend mee te kunnen maken.

                                         Peter en Anne-Mieke

Hoe het allemaal begon:

Medio 2009 begon het bij mijn 

schoonvader (Peter Pos) weer te 

kriebelen om zijn modelspoorbaan uit de 

oude doos te halen. Op zijn zolder zijn we begonnen om een analoge baan met de 

welbekend “M” metaal rails van Marklin te bouwen. Tijdens de bouw van de analoge 

baan kwam mijn schoonvaders treinenvriend Piet ook regelmatig langs om ons te 

helpen.

Mijn schoonvader was postbode rondom Leerdam en kwam met de mededeling dat 

hij een treinbaan te koop wist van het merk Minitrix, of ik daar geen interesse in had. 

Aangezien er bij mijn ouders nog overblijfselen van mijn oude Minitrix baan op 

zolder lag was de keuze  ……nieuwsgierig hoe dit verhaal verder  gaat? …………………… 

Bent u nieuwsgierig en wilt u er meer over lezen?  

Het interessante stuk over de hobby van Wim is 

te groot voor dit Eriblaadje. Daarom …………..

Voor het gehele artikel - Klik dan  H I E R 

https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/De%20Dijk%20en%20zijn%20verhaal.pdf
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Erich Bachem, geboren op 12 augustus 1906 in Mülheim an der Ruhr,  ontwierp drie prototypen 

van vliegtuigen en had in die hoedanigheid contacten met de firma Alfons Hymer in Bad 

Waldsee. Erich Bachem, vliegtuigconstructeur, begon met het bouwen van de Touring als een 

knutselobject in 1952. Erwin Hymer was ook geïnteresseerd in het kamperen en bouwde als 26 

jarige zijn eerste caravan. Vanaf 1957 ontwierp Erich kampeerwagens samen met Erwin Hymer. 

De firma Hymer is in die tijd nog een constructiebedrijf. De vrouw van Erich Bachem bedacht de 

namen Troll, Puck, Touring en Nova. De caravans kregen de naam ERIBA gevormd door de letters 

in de naam ERI(ch) BA(chem) of door ERI(ka) BA(chem) dat is niet bekend. Samen bouwden Erich 

en Erwin in 1960 de OER-Troll. 

De bouwwijze was toen al uniek. Een stalen frame bekleed met aluminium platen en een hefdak.

In 1966 wordt de productie van de Nova gestart.

Vanaf de jaren 70 tot 2009 werd de Touring in opdracht van Hymer in het Franse  Cernay 

geproduceerd. Op het ogenblik vind de productie weer in Bad Waldsee plaats.

De OER TrollErich Bachem

met de vliegenier Hannah Reitsch
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Ingezonden door Jan Koster: 

Welk type Touring op tandemas 

wordt hier nu op deze foto 

gerestaureerd? 
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Willen jullie  zelf ook iets op 

het prikbord plaatsen? 

Stuur een bericht naar:

redactie@eribahymerclub.nl

(Max. 100 woorden)

Voor en Door leden

Gezinsuitbreiding

Op 14 november 2020 is bij ons Floortje komen 

wonen, een bordercollie pup van 7½ week. Nu reeds 

is Floortje 10 weken bij ons en mede door Covid 19 is 

de puppy-cursus later van start gegaan.

Floortje is een ongelooflijk levendige teef, die maatje 

wil zijn met iedereen. Niet alleen andere honden 

hebben haar aandacht ook alle mensen, die we 

dagelijks tegen komen tijdens de wandelingen. 

Floortje zag het levenslicht in Oudemolen, Drenthe.  

Jullie zullen ongetwijfeld het komende jaar, als we 

weer gezamenlijk gaan kamperen, kennis kunnen 

maken met Floortje.

Met vriendelijke groet,

Louis Raaijmaakers en Aletta van den Berg

Floortje
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In Oostenrijk hebben we “echte“ sneeuw 

meegemaakt: Waidring - winterkamperen

mailto:redactie@eribahymerclub.nl
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Link naar > Ridderbeks >Link naar  Martens caravanbouw

Voor en Door leden
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Link naar > Egberts - Leek

https://www.ridderbeks.nl/nl/ridderbeks-caravans-en-vouwwagens/
https://www.ridderbeks.nl/nl/ridderbeks-caravans-en-vouwwagens/
https://www.martenscaravans.nl/
https://www.martenscaravans.nl/
https://egbertscaravancenter.nl/
https://egbertscaravancenter.nl/
https://egbertscaravancenter.nl/

