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Beste Eribanen,

Heerlijk, we kunnen weer een weekend organiseren….Alhoewel…

Het wordt een wel weekend met beperkingen, geen excursies, geen 

vergadering, alles op 1,50 m.  zelf reserveren……..

Maar wel: 

We kunnen elkaar weer ontmoeten, zijn samen in de natuur, kunnen weer een 

happy hour organiseren, kunnen weer een beetje ervaren hoe het zou zijn zonder de 

dreiging van corona en last but not least: onze Eriba kan weer eens uit de stalling.

Covid 19 is echter nog steeds een bedreiging, dus ook bij elk EHCN weekend:                 

                                    Oppassen. We houden ons aan alle richtlijnen.

Hopelijk tot ziens in goede gezondheid,

Link > Pauw recreatie
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Jan Engelblik

Webmaster / redacteur
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Beste Eribanen,

En het is al weer maart. Een kwart van 

dit jaar bijna weer voorbij. Mijn 

caravannetje staat schoon en reisklaar 

te popelen om weg te mogen gaan. Ook 

wij mochten ons weer eens laten 

verwennen bij de kapper en pedicure. 

Coronakapsels zijn verdwenen, pijnlijke 

voeten passen weer in de 

wandelschoenen en de nagels zijn 

aangescherpt. De campings, incl. sanitair 

zijn open. Dus wat belet ons om elkaar 

op afstand weer eens te zien?

Inmiddels komen al wat aanmeldingen 

voor Beekbergen binnen. Mooi zo. Vanuit 

de camping kun je prachtige 

wandelingen maken en natuur spotten. 

Ook een fietstocht in de omgeving is een 

aanrader. En wie weet mogen we ook 

een terrasje pikken tegen die tijd.

Ja, ik ben er me van bewust dat een 

grote groep onder ons bang is. Heel 

begrijpelijk. Soms heb ik ook het gevoel 

dat het niet de vraag is of ik het krijg, 

maar wanneer. En als ik de zekerheid 

had dat het de milde vorm was, liever 

vandaag dan morgen. Maar dat weten 

we niet. En vanuit Coronagebied van de 

eerste dag spreek ik uit ervaring dat ook 

gezonde mensen getroffen kunnen 

worden. De kans is wel kleiner, maar 

toch. 

Aan de andere kant, de oudere en 

kwetsbare onder ons zullen eerder een 

kans krijgen om zich te laten vaccineren. 

Het toppunt van pech zou voor mij zijn dat 

we in juni naar Frankrijk mogen mits 

gevaccineerd. En ik (organisator van de reis) 

thuis moet blijven omdat ik nog niet aan de 

beurt ben. Wat een giller zou dat zijn. Ik 

denk dat ik dan maar als handbagage mee 

ga, hihih.

Laats mocht ik weer even een dagje naar 

mijn werk. En aan het einde van de dag 

vroeg ik me af wat ik nou gedaan had. 

Weinig, maar het had me wel goed gedaan 

al die gesprekken met mijn collega’s van 

gezicht tot gezicht. Ook dat is belangrijk. 

Dus als je denkt: Ik moet er even tussenuit, 

GA. Wacht niet, maar doe het. Geestelijk 

goed in je vel zitten is ook belangrijk.

In april organiseer ik een weekend voor een 

beperkt aantal caravans hier in het, 

hopelijk dan weer, zonnige Zuiden. Ik wil 

niet “opscheppen” maar wij hebben al een 

paar dagen in de korte broek en T-shirt 

mogen “werken” in de tuin met 16-18 

graden in de schaduw. Ja, de week erna 

konden we schaatsen op de lokale vijvers 

en wandelen door de sneeuw in de bossen. 

En jullie in het noorden op sloten en 

kanalen. Ook dat was fijn. Maar voorlopig 

ik ga voor de korte broek. Daar wordt ik 

toch blijer van en jullie hopelijk ook.

- vervolg pagina 4
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Inmiddels kan ik zeggen dat de Frankrijkreis VOL zit. Er hebben zich 

18 caravans met 32 personen aangemeld. Een mooi aantal. In 

eerste instantie wilde ik iets minder, maar vond het ook moeilijk om 

nee te zeggen daar we zo weinig konden afgelopen jaar. In april zullen 

de inschrijvers meer info krijgen en wordt er ook contact gelegd met 

de campings betreffende mogelijkheden en kosten.

Meteen gebruik makende van de mogelijkheid : Zijn er nog mensen zijn die in het 

najaar nog iets willen organiseren? Augustus en november staan nog open. September 

en oktober zijn al gevuld. Dus wie o wie voelt zich aangesproken?

Zo dit is mijn bijdrage voor deze maand. Hopelijk tot ziens in Beekbergen, op Liederholt.

En anders mogelijk op ’t Rouweelse veld, Gemeente Horst aan de Maas.

Groetjes,

Angela de Vries, 

voorzitter EHCN 

vervolg

Een P.A.C. formulier

Alles gaat goed, tot er ineens iets fout gaat ……………. 

Dat kan ook tijdens een reis gebeuren. Paspoort- of rijbewijs verloren……

en dan heb je  je paspoortnummer nodig van een paspoort wat je niet meer 

hebt, of van het nummer van het rijbewijs…… en wat al niet meer. 

Clemy Brenneker stuurde ons een zogenaamd P.A.C. formulier op. 

Daarop kunt u al uw gegevens noteren. Dat formulier kunt u hieronder 

downloaden.  

                                          Wel goed opbergen, want al uw gegevens staan er op!

P.A.C. formulier

https://www.eribahymerclub.nl/index_htm_files/pac-formulier.pdf
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Secretariaat nieuws maart 2021

Nederland start gelukkig langzaam weer 

op na 3 maanden lock down. Laten we 

hopen dat het zo door blijft gaan met 

het afbouwen van maatregelen en dat 

de corona niet weer erger wordt. De 

cijfers dalen nog niet erg hard.

Coby en ik zijn het thuis zitten zo 

langzamerhand ook beu aan het 

worden. Zeker nu we al een paar dagen 

heel mooi weer hebben gehad lokt het 

om er op uit te trekken. Veel verder dan 

een frisse neus halen of een stukje 

fietsen komen we niet.

Maar het eerste clubweekend, en ook de 

opening van het caravanseizoen 2021, 

staat sinds tijden weer te gebeuren. 

Natuurlijk door alle RIVM regels in een 

sterk aangepaste vorm.

Ik hoop dat de inentingen snel voor onze 

leden gaan gebeuren en dat we ons dan 

weer wat vrijer kunnen bewegen. Laten 

we hopen dat de clubweekenden dan 

weer snel een wat meer normaal 

karakter kunnen krijgen.

Nieuwe leden:

Ondanks de coronacrisis en dat we 

weinig kunnen organiseren zijn veel 

mensen toch op zoek naar ons op 

internet. We kunnen dit jaar zelfs al 3 

nieuwe equipes inschrijven en van harte 

welkom heten bij de EHCN. Dat zijn:

- Ans Sterkenburg uit Culemborg met 

een Pan.

- Annerie en Jeroen IJland uit Drunen 

met een Eriba 465.

- Franz Hamelijnck en Anneke Fokke uit 

Axel. Ook zij hebben een Pan.

De secretaris

Han van Wijk
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Beste Eribanen,

Net als jullie ontvingen wij recent de 

uitnodiging voor het Vroege Vogel 

Weekend te Beekbergen, het seizoen 

gaat weer beginnen. Voor ons komt dit 

Eriba weekend nog net even te vroeg.  

Wij zijn wel lid geworden van EHCN 

maar wachten nog op de levering van 

onze nieuwe Eriba Touring 410. Terwijl 

wij dus nog even geduld moeten hebben 

kunnen jullie binnenkort weer op pad. 

En ja, ook wij zien er naar uit die pootjes 

weer uit te draaien, de luifel op te zetten 

en de buren gedag te zeggen. Dit is dan 

ook een aardig moment ons even voor 

te stellen als jongbakken Eribanen. Wij, 

Karin en Frank, zijn woonachtig in 

Bennekom en hebben een redelijk 

traditionele kampeer carrière achter de 

rug. Dat wil zeggen, gestart in een De 

Waard – Lepelaar, via twee Zambezi’s 

[tent trailers] en een bijzondere 3Dog – 

Scoutdog uiteindelijk overgestapt naar 

de Eriba Touring 410. Kamperen blijft 

ook ons trekken echter de wens om wat 

comfortabeler en frequenter op pad te 

gaan heeft ons er toe gebracht het 

tentdoek te verruilen voor het kunststof 

van de Eriba. Gelukkig zit er in het 

hefdak nog wel wat tentdoek anders was 

de overgang misschien te groot geweest. 

Wij hebben met veel plezier een aantal 

Eriblaadjes gelezen en de verschillende 

beelden op de website doen vermoeden 

dat de bijeenkomsten en 

kampeerweekeinden gezellige 

ontmoetingen opleveren. Het lijkt ons leuk 

jullie binnenkort de elleboog of box te 

geven maar zien er nog meer naar uit 

iedereen gewoon de hand te kunnen 

schudden. Wij wensen jullie allemaal veel 

kampeer plezier dit seizoen en 

waarschijnlijk tot snel. 

                             Met vriendelijke groet, 

      Karin en Frank Jansen
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Dolblij dat het toch nog mogelijk bleek 

om coronaproof te gaan kamperen. Daar 

alle wandelevenementen niet doorgingen 

en ik al in februari een paar campings 

had gereserveerd ben ik gegaan. Eerst 

begin juli naar de Achterhoek, naar 

Ruurlo, een kleine boerencamping. 

Oorspronkelijk zou ik in Barchem, niet 

ver van Ruurlo, een 4daagse 

wandelevenement lopen. Dat ging niet 

door, maar de camping had ik al lang van 

te voren gereserveerd. Het weer zat die 

week, begin juli, niet mee: het miezerde 

veel. Toch de omgeving verkend lopend 

of fietsend. Na Ruurlo door naar 

Ugchelen, ook al lang gereserveerd, 

omdat de startplek voor de Apeldoornse 

vierdaagse vandaar uit dichtbij is. 

Ondanks dat het wandelevenement ook 

hier niet door ging kwamen er toch veel 

wandelaars. De camping was vol. Ik heb 

hier mooie wandelingen gemaakt door 

de bossen en fietstochten door de 

Veluwe. De camping ligt echt pal tegen de 

bosrand aan, heel erg mooi. Het fietsen 

was heuvel op heuvel af. Ik had nog geen 

e-bike en dat heb ik wel geweten. 

In augustus heb ik in Sleen gestaan om 

een drietal etappes van het Pieterpad te 

wandelen. Een fijne minicamping die 

toepasselijk Pieterom heet. Er kwamen 

ook veel pieterpadders, trekkers die het 

Pieterpad lopen, een nachtje kamperen. 

Hier heb ik wel twee en een halve week 

gestaan. Ik ben begonnen met de etappe 

van Coevorden, waar ik geëindigd was de 

laatste keer dat ik het pad liep. Met de bus 

naar Emmen en de trein naar Coevorden. 

Het was mooi, zonnig weer. Onderweg was 

er gelukkig een restaurant/café open. Het 

landschap kon me niet echt bekoren, veel 

weiland en open vlaktes. Dat hoort ook bij 

Nederland. Ik kwam uiteindelijk aan in 

Sleen, na een toch wel vermoeiende dag. 

Als beloning heb ik bij de Italiaan gegeten. 

Het wandelen heb ik verdeeld over 

meerdere dagen, niet alle dagen achtereen. 

Er was ook een hittegolfje in die weken en 

een complete hoosbui, waardoor de zand-

bak voor de kinderen  een zwembad voor 

ze geworden was. Er waren twee jonge 

jongens op de camping en die hebben van 

de zandbak genoten, ook als zwembad. De 

andere etappe begon in Sleen en bracht me 

naar Schoonloo. Dat was een mooie etappe 

voornamelijk door het bos. Hier heb ik van 

genoten. Het was druk op het Pieterpad, 

speciaal deze etappe, ik ben veel 

Camping “Pieterom” 

- vervolg pagina 8
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wandelaars tegen gekomen. De meesten 

lopen het pad van Noord naar Zuid. In 

Schoonloo wilde ik wat drinken, maar het 

enige café wat er is, had een rustdag. 

Dan met de bus terug naar Sleen. De 

laatste etappe van Schoonloo naar Rolde 

heb ik een paar dagen later gelopen. Nu 

was het cafe in Schoonloo open en heb ik 

eerst van een koffie genoten, samen met 

vele andere Pieterpad wandelaars, die 

meestal richting Sleen gingen. Ook een 

mooie etappe, heel afwisselend 

landschap: hei en bos en af en toe een 

vennetje. Ik Rolde mijn drie etappes 

gevierd met een biertje op het terras. 

Al met al genoten van mijn caravan en 

heb op gezellige campings gestaan met 

de nodige leuke contacten. 

Marian Post

Sleen / Schoonloo

Schoonloo / Rolde

Coevorden / Sleen
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Fiets-knooppunten

In Nederland, België en Duitsland kan met tegenwoordig fiets-knooppunten vinden met 

kaarten die het plannen van een fietstocht zeer eenvoudig maken. Je ziet meteen hoeveel km. 

je gaat fietsen en onderweg kun je op de knooppunt kaarten plannen hoe je verder gaat.

Fietsknoop.nl heeft een prachtige website en een heel goed werkende gratis- en betaalde 

app. Mijn vrouw en ik hebben de betaalde versie van deze app, zonder reclame, met 

gesproken begeleiding, route bewaking en offline kaarten. etc.  Kosten € 5,99 per jaar. 

Lierderholt

- vervolg pagina 10
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Op het fietsstuur een houder voor de mobiele 

telefoon waardoor je, net als in de auto, een prima 

navigatiesysteem hebt. Zodra je per ongeluk de 

geplande route verlaat, doordat je een bordje hebt 

gemist o.i.d. krijg je te horen: “Zit u nog wel op de 

geplande route?”  Vooral deze routecontrole blijkt 

een fantastisch systeem.  Verkeerd rijden door 

even niet op te letten is er niet meer bij. Eveneens 

waarschuwt de stem als u een knooppunt nadert 

en welk knooppunt dat is.

Ook de ANWB heeft een systeem op haar website, 

maar dat beviel mij persoonlijk minder goed.

Heeft u een elektrische fiets, dan kan zelfs vaak de telefoon op de fietsaccu worden 

aangesloten door middel van een kabel zoals bij de Bosch Intuvia.

Het is tegenwoordig verboden om te fietsen met een 

mobiele telefoon in de hand, dus bij navigatie en bellen 

tijdens het fietsen, moet een beugel op de fiets worden 

geplaatst om de telefoon te bevestigen. Op de markt 

zijn vele mooie beugels te koop. Zelfs waterdichte 

houders, als u het leuk vindt om in de regen te rijden.

Voor meer informatie:

Fietsknoop.nl 

ANWB Knooppuntenplanner

Test telefoonhouders

Test Smartphone houders

Top 10 Beste fietsnavigaties 2021

http://Fietsknoop.nl
https://www.anwb.nl/fietsroutes/fietsknooppuntenplanner
https://www.wielrenner.eu/beste-telefoonhouder-fiets/
https://test-vergleiche.com/nl/Mobiele-telefoon-beugel-fietstest/
Top 10 Beste fietsnavigatie 2021
Top 10 Beste fietsnavigatie 2021
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Bron: ACSI 

Volkswagen is het meest populaire 

automerk om een caravan mee te 

trekken. Eén op de tien trekauto’s is 

een VW. Het populairste automodel is 

echter de Mazda CX-5. Dat blijkt uit het 

grote ACSI Trekauto onderzoek van 

Europa’s camping-specialist ACSI.

Het is niet zo vreemd dat Volkswagen 

het meest populaire merk is, want 11,2 

procent van het totale Nederlandse 

wagenpark van 8,9 miljoen auto’s 

(bestelauto’s meegerekend) bestaat uit 

Volkswagens. Het is wel opmerkelijk 

dat Mazda onder de caravantrekkers 

de tweede plaats bezet met een 

marktaandeel van 9,8 procent. Dat 

Japanse merk maakt in ons land maar 

1,7 procent van de totale automarkt uit. 

Volvo zit Mazda bij de trekauto’s op de 

hielen met een marktaandeel van 9,3 

procent. Dat is flink meer dan de 4,0 

procent die Volvo kan claimen bij het 

totale wagenpark.

Jaarlijks trekauto-onderzoek

De Europese campingspecialist ACSI 

houdt het grote ACSI Trekauto-

onderzoek sinds 2018 jaarlijks onder 

nieuwsbrief-abonnees van ACSI 

FreeLife magazine, CampingCard ACSI 

en ACSI Eurocampings. Bijna 5.000 

11

caravanbezitters deden mee aan het 

onderzoek.  

Opvallende verschuivingen in de top 10

De top 3 is samen al goed voor bijna 

eenderde van de complete markt voor 

trekauto’s. Ford volgt als vierde met een 

aandeel van 8,2 procent. Renault maakt de 

top 5 vol met een aandeel van 6,0 procent. 

Daarachter zien we achtereenvolgens 

Toyota (5,3%), Nissan (4,7%), Kia (4,6%), 

Opel (4,5%) en Hyundai (4,2%). In de 

ranglijst van merken zijn de laatste jaren 

opvallende verschuivingen te zien. 

Peugeot stond in het onderzoek van 2018 

nog zevende, maar is nu teruggezakt naar 

de 14e plaats. Mazda is juist opgestoomd 

naar de tweede positie, terwijl dat merk in 

2018 nog op de vijfde plek stond. En 

opvallend is ook de opmars van de 

Koreanen. Hyundai stond vorig jaar nog 

13e, maar duikt nu op in de top 10. Kia 

stond in 2018 op de 12e plaats en staat nu 

op 8.  

Mazda CX-5 is de kampioen

Als we niet naar merken maar modellen 

kijken, ziet de top 10 er heel anders uit. 

Met een marktaandeel van 8,7 procent 

- vervolg pagina 12
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staat de Mazda CX-5 met een ruime 

marge op de eerste plaats. De 

Volkswagen Tiguan staat op de tweede 

plaats met een aandeel van 4,7 procent 

en de Ford Kuga maakt de top 3 vol 

met een aandeel van 3,8 procent. 

Subaru, dat als merk buiten de top 10 

valt, weet bij de modellen wel de vierde 

plaats te pakken met de Forester 

(3,1%). Daarachter volgen de Toyota 

RAV4 (3,0%), de Nissan Qashqai 

(2,9%), Volvo XC60 (2,6%), Kia 

Sportage (2,1%), Citroen C4 

Picasso/Grand Tourer (2,0%) en de 

Renault Scénic (1,9%).  

Net als bij de automerken valt hier op 

dat Kia sterk aan populariteit wint, want 

de Sportage stond in 2018 nog op de 

13e plaats, maar was in het onderzoek 

in 2020 opgestoomd naar de plaats 8. 

De Toyota RAV4 steeg van de achtste 

positie in 2018 naar de vijfde plek in 

2020.  

- vervolg pagina 13



Nummer 2 - maart 2021 13

SUV populairste type trekauto

Dat de SUV een goede trekauto is, dat blijkt wel uit het feit dat de eerste acht 

populairste auto’s allemaal SUV’s zijn. Dit autotype blijkt van huis uit een goede 

caravantrekker te zijn vanwege het hogere gewicht dan een vergelijkbare 

hatchback, sedan of stationwagen. Daarnaast heeft een SUV meestal een 

kortere overhang achter, waardoor de combinatie met een caravan doorgaans 

een stabieler rijgedrag heeft.  
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Het overlijden van Jo van Lent
Zoals onze secretaris u al heeft bericht is 

Jo van Lent op 4 februari 2021 op 91 jarige 

leeftijd, helaas aan Covid 19 overleden. 

Wij kenden Jo als een humorvol en zeer 

gewaardeerd (oud) lid van onze club.

Trees heeft het verzoek gedaan om een 

stukje te mogen plaatsen, waaraan we 

hierbij graag voldoen.

          de redactie

Beste Eribanen,

Na 37 jaar lidmaatschap moesten we in december 2020 afscheid nemen van de 

EHCN.

Wat was dat een mooie tijd, wat hebben we genoten. Bijna alle weekenden waren 

we present. Er moest heel wat gebeuren, wilden we niet aanwezig zijn. Onze laatste 

buitenlandse reis met de club was naar de Loire.

Daarna zijn we in Nederlands gebleven. Ons allerlaatste weekend was op de Zeven 

Linden in Baarn.

De laatste drie jaar bracht onze dochter de caravan naar Helvoirt. De fietsen gingen 

mee en het was genieten. 

Toen Jo 88 werd, zei hij: “ik ga niet meer, ik heb er geen zin meer in, dat gedoe 

allemaal….” Het laatste jaar ging het wat minder met Jo. Hij ging wel graag 2 dagen 

per week naar de opvang “het Stekkie”. Tot hij vage klachten kreeg. 

Hij werd op Covid 19 getest en hij bleek positief te zijn.

14
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We waren toch heel voorzichtig geweest en ineens deze uitslag…

Jo is zegge en schrijven vier dagen ziek geweest, de corona heeft hem klein gekregen.

Ik kan terugkijken op veel mooie herinneringen. 

Vlak voor de pandemie waren we 60 jaar getrouwd 

en hebben het mogen vieren.

Ik wil alle leden van de club hartelijk danken voor de 

mooie jaren en voor de lieve appjes, kaarten en de 

persoonlijke bezoekjes.

Geniet allemaal van de club, wanneer het weer 

mogelijk wordt, zoals wij 36 jaar lang genoten 

hebben. 

Het ga jullie goed!

Trees van Lent

15

60 jaar getrouwd.

Bezoek van de burgemeester van Oss
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Willen jullie  zelf ook iets op 

het prikbord plaatsen? 

Stuur een bericht naar:

redactie@eribahymerclub.nl

(Max. 100 woorden)
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Eén ding weet ik zeker….. die paklijst gaan we aanpassen!

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

