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Beste Eribanen,

Het is leuk om deze keer te constateren dan dit bulletin steeds meer  

een een blad wordt “ door leden - voor leden ”. Deze keer een tweetal bijdragen van 

Anne - Mieke en Peter Numan en Ymie Hooisma.     Bedankt!

Ook komt er een aantal artikelen over de “De Fiets”

Indien u volgende keer ook een bijdrage wilt leveren, bv.  bij “caravantechniek” , of 

“mijn mooiste fietsroute”, “kampeerverhalen” o.i.d., dan kunt u de kopij sturen naar  

                                                 redactie@eribahymerclub.nl

Hopelijk tot ziens in goede gezondheid,

Link > Pauw recreatie
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Jan Engelblik

Webmaster / redacteur
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Beste Eribanen,

We zitten inmiddels al weer in oktober. 

En hebben ons kampeerseizoen net 

afgesloten met nog een superweekend 

in Otterlo. Weer van alles gedaan, 

fietsen, wandelen en het Kröller-Müller 

bezoeken. Om dit vol te houden moet de 

inwendige mens ook goed verzorgt 

worden. Nu is niet de vraag wat is 

gezond, want o.a. pannenkoeken eten, 

snackavond en de Chinees valt vast niet 

in de schijf van 5. Soms moet je dat 

gewoon los laten en genieten wat het 

moment kan bieden. Met dank aan 

Esther, Wim, Wil en Ron.

Helaas is het 40 jarig jubileumfeest niet 

door kunnen gaan. Maar als verrassing 

hebben we iedereen 

die begin dit jaar al 

lid was van onze 

club een pakketje 

toegestuurd met 

een jubileum 

aandenken. Met 

uitzondering van onze Belgische leden. 

Daar ben ik nog bezig met een oplossing 

voor te vinden. Het versturen naar België 

vonden we echt te kostbaar.

Helaas heb ik moeten ervaren dat er een 

gezond wantrouwen onder de leden 

heerst. Niet ieder mailbericht wordt 

vertrouwd. Op zich niet erg als je weet 

waar je op moet letten: 

• Vaag of onduidelijk mailadres;

• Algemene aanhef;

• Vraag om persoonlijke gegevens of geld;

• Taalgebruik en vormgeving vreemd of 

onjuist;

• Vraag om op linkjes te klikken of bijlage 

te openen. 

Dus ging ik ervanuit dat met het vermelden 

van mijn naam, mijn privémail en een 

persoonlijk bericht voldoende was om deze 

gezonde argwaan de kop in te drukken en 

wanneer je het toch niet vertrouwd, even 

nagaat bij mij of het misschien toch klopt. 

Het zou wel erg toevallig zijn wanneer er 

misbruik wordt gemaakt van zowel mijn 

naaM, mijn mailadres en ons 40 jarig 

jubileum tegelijk. Verschillende leden 

hebben dat gelukkig begrepen en hebben 

mij een mail/appje gestuurd om te vragen 

of het betrouwbaar was. Mogelijk dat de 

wantrouwende onder jullie nu denken: had 

dan een mail gestuurd. Maar dan was het 

weer geen verrassing meer geweest. Het 

lastige kip-ei verhaal. Inmiddels heb ik 9 

pakketjes van de 58 terug gekregen. Deze 

liggen nu opgestapeld in mijn garage te 

wachten. Eens aan onze penningmeester 

vragen hoe nu te handelen, nogmaals 

verzenden met/zonder € 4,50 

- vervolg op pagina 4
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verzendkosten en natuurlijk deze keer 

met een persoonlijke mail. Tenslotte is 

het geen verrassing meer ;-)

Brengt me bij het volgende: 

Het bestuur

Zoals al langer bekend zoeken we al een 

tijdje een nieuwe activiteitencoördinator. 

Daar is nu ook een secretaris 

bijgekomen. Han en dus ook Coby gaan 

afscheid van ons nemen. Ze hebben hun 

Touring 310 ingeruild en, ongelofelijk, het 

is geen Eriba meer geworden. Zo zie je 

maar. Als je van je bestuursfunctie af wil 

en er zijn geen kandidaten, is dit ook een 

oplossing, hahah. Wel erg rigoureus, 

maar ik denk dat ze nog steeds met 

plezier kamperen. Graag wil ik Han, en 

indirect ook Coby, danken voor zijn/hun 

inzet voor de club. 

HARTELIJK DANK!

Vacatures

Maar ondertussen hebben wij nu wel een 

probleem. Er waren twee vacatures in het 

bestuur.

Gelukkig hebben we 2 leden gevonden 

die ons willen versterken, SUPER. 

Maar natuurlijk moet iedereen de kans 

krijgen om in het bestuur zitting te 

nemen. 

Dus hierbij de vraag: 

Wie heeft er interesse?

Gaarne vóór 1 november melden bij het 

bestuur.

Wanneer er verder geen kandidaten zijn, 

zullen we de 2 kandidaten benoemen, 

zodat we weer op sterkte zijn en de 

overdracht zo snel mogelijk plaats kan 

vinden.

Dit brengt me ook weer bij het nieuwe 

kampeerseizoen 2022.

De agenda begint zich langzaam te vullen: 

maart, april. mei, juni en oktober. Dat zijn 

dus 4 weekenden en 1 rondreis. 

Maar dat kan vast beter. Corona 

heeft ons geleerd dat 

laagdrempeligheid voor het 

organiseren van een weekend geen 

probleem is. Een camping waar we 

welkom zijn. Mogelijk met een ruimte waar 

we samen kunnen komen en we zijn 

tevreden. Onze leden hebben zich van de 

beste kant laten zien de afgelopen 2 jaar. 

Spontaan organiseren van fietstochten, 

wandelingen, bezoekjes en BBQ’s, geen 

probleem. Ons Happy Hour was vaak de 

gelegenheid om onderling iets af te spreken 

voor wie wilde. Ik hoop dat ook de nieuwe 

leden dit als iets positiefs hebben ervaren. 

Dus wie heeft nog een idee? Neem gerust 

contact met me op. Samen kunnen we er 

vast iets van maken.

- vervolg op pagina 5
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Nieuwe kandidaat 

 bestuursleden
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Inmiddels weet iedereen dat, ondanks 

de kleine groep, de rondreis naar 

Bretagne en Normandië weer als een 

succes door de deelnemers is ervaren. 

In navolging daarvan heb ik een 

rondreis naar Noord-Oost Duitsland 

georganiseerd. Mogelijk vinden jullie dit 

een vreemde locatie, maar mijn 

bezoeken aan dit gebied heb ik altijd 

als positief ervaren. Deels is het 

vergelijkbaar met het begin van onze 

rondreis Denemarken. Een rustig, 

weids en heuvelig landschap waar het 

goed fietsen is. Prachtige Hansesteden 

om te bezoeken. Een mooie kustlijn, 

deels krijtrotsen en deels 

zandstranden. Landinwaarts zien we 

bossen afgewisseld met een prachtig 

merengebied. En voor wie wil: Berlijn.

Niet echt een gebied waar je aan denkt, 

maar absoluut de moeite waard. 

Inmiddels loopt het storm. En gezien de 

eerste reacties van de campings op de 

groepsgrote heb ik besloten om een 

max van 16 caravans in te stellen. Het 

vinden van campings waar we als groep 

welkom zijn, is iets lastiger dan 

Denemarken en Frankrijk. Maar dat 

komt vast goed. 

Blijf gezond en bedenk wat je volgend 

jaar wil zien, samen met je 

caravannetje. Misschien mogen we 

daarbij aansluiten :-) 

Het wordt zeer gewaardeerd, zelfs met 

een persoonlijke placemat. Dit laatste is 

een onderwijtje van het laatste 

kampeerweekend en een vraag voor 

degene die dit gemist hebben. Mogelijk 

dat het verslag van het weekend een 

tipje van de sluier kan oplichten. 

Nog een tip: de herfst/winter is een 

goede tijd om je fotoboeken uit te 

breiden met het afgelopen seizoen. En 

mogelijk een leuk onderwerp voor ons 

eerste weekend in maar 2022.

Blijf allemaal gezond en tot het 

volgende Eriblaadje.

Groetjes

Angela de Vries, 

Voorzitter EHCN 

Vervolg van pagina 4
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Secretariaat nieuws oktober 2021

Het normale leven is gelukkig weer bijna terug. We kunnen weer normaal naar de 

winkels toe. Ook kun je weer wat drinken op de terrassen. Alleen naar binnen toe 

nog met een QR-code. Nu maar hopen dat door de toegenomen drukte het virus 

niet weer opnieuw zijn kop op steekt. We zijn alle beslommeringen nu wel beu en 

willen weer graag terug naar het oude normaal. Of iets dat er veel op lijkt en dat 

ik dan niet de enige daarin ben blijkt wel uit het aantal nieuwe leden dat zich de 

afgelopen maanden heeft aangemeld. De caravan verkoop zit duidelijk in de lift 

omhoog.

Nieuwe leden

Bij deze heten we dit keer van harte welkom de volgende nieuwe equipes:

- Nel en Cock Amen uit Dordrecht met een Triton.

- Joke en Hans Weerd uit Druten met een Troll 530.

- Marie-Jose en Gerard Pool uit Amsterdam met een Faun. (1962)

- Syta Hennepe uit Poortugaal met een touring.

- Coby en Alfred Bronswijk uit Deventer met een Future 230.

- Eline en Fred Kreuse uit Spijkenisse met een Troll 530.

- Jaqueline en Aris Minnee uit Katwijk met een touring.

- Corrie en Guus Mantel uit Amsterdam met een Triton 410.

- Ria en Durk van der Velde uit Grijpskerk met een Puck L 225.

- Tineke en Jan Bakker uit Zutphen met een Troll 540.

- Rieky en Marga Verhoeven uit Vlijmen met een Pan.

- Joke en Koen Bakker uit Deventer met een Troll 540.

- Madelon en Rene Zeeuw uit Zwijndrecht met een Triton 430.

- Tonny en Henk Kroeders uit Leusden met een Triton 410.

- Marga en Jos Leber  uit Midwolde met een Triton

Met deze waterval aan nieuwe leden komen we nu op een totaal aantal equipes 

van maar liefst 88. Dat is lang geleden dat we zo groot waren. Op naar de 100?

- vervolg op pagina 7
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Opzegging

Dit keer ook weer een opzegging en wel helaas nog wel van mijzelf. 

Nadat ik vorig jaar gestopt ben met werken hebben Coby en ik ons voorgenomen 

om wat langere en verdere reizen te gaan maken met een caravan. Daar onze 

Familia ons daar niet de benodigde comfort kon geven liepen we al met de 

gedachten uit te gaan kijken naar iets groters met meer ruimte om te bewegen en 

te slapen. Ook de aanwezigheid van sanitair was een grote wens. Van de zomer 

deed zich ons een voorval ten deel van een 2e hands caravan die maar 1 week was 

gebruikt. Dit was natuurlijk een buitenkansje wat we niet konden laten lopen. 

Helaas is het geen Hymer geworden en in onze statuten staat dat je alleen maar 

lid kan zijn met een Hymer caravan. Dus moeten Coby en ik helaas afscheid 

nemen van de EHCN. 

Tot 31-12-2021 houd ik, tot er een opvolger gevonden is, nog wel het secretariaat 

bij. 

Bij deze willen Coby en ik iedereen bedanken voor de 10 fijne jaren die we bij de 

EHCN hebben mogen beleven.

De secretaris, 

Han van Wijk.

Vervolg van pagina 6
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- vervolg op pagina 9

Snack Weekend op minicamping Nieuw 
Beekdal in Otterlo.
Zondag 10-10-21.
Ik ben weer thuis en kruip meteen achter de 
computer om dit weekend nog even vast te 
houden en even opnieuw te beleven. Ik ben 
erg blij dat Wim, Esther, Wil en Ron dit 
weekend georganiseerd hebben.
Wanneer ik vertrek van de camping, blijft een 
grote groep Eribanen  nog een nachtje. 
Donderdag bij aankomst waren er al een 
behoorlijk aantal caravans van 
onze club aanwezig. Op het 
middenveld was het “Happy 
Hour” al in volle gang en de zon 
scheen volop. Dit geeft aan hoeveel 
behoefte we allemaal hadden om 
tenminste nog één keer dit jaar met 
de club bij elkaar te zijn. 
De meesten van de donderdaggroep  hebben 
kaartjes om voordelig pannenkoeken te eten 
in Ede. Dat was meteen een gezellige boel en 
ik maakte ook al kennis met een paar nieuwe 
leden.
 Op vrijdag arriveerden de  laatste Eriba’s 
gedurende de dag om op tijd te zijn voor de 
opening. In totaal stonden er 19 caravans, 

verdeeld over twee veldjes

Het weer is mooi en we kunnen iedere 
dag  prima  buiten “Happy Hour” 

houden, maar de opening is binnen in 
de zaal ”onder de linden “ die wel en niet bij de 
camping hoort. Zelfde eigenaars, maar een 
ander wifi adres.

De heer Bongers van 1,2,3  
producten geeft uitleg over 
hoe we onze trots, de Eriba 
caravan, schoon, glimmend 
en weerbestendig kunnen houden.

We krijgen veel informatie en vragen 
worden graag beantwoord. Kopen gaat nu 
niet, dat moeten we bij de dealers doen. 
Peet Assman is pas jarig geweest. Hij krijgt 
een cadeautje van de firma  123
Wim opent het weekend en heet ons 
welkom. Leuk dat er zoveel nieuwe leden 
aanwezig zijn. Welkom Guus ,Corrie, 
Popke, Truus, Mordine, Wil en Anneke Er 
is koffie en thee en Corrie gaat rond met 
lekkere koeken namens de jarige Peet. Het 
is als vanouds een gezellige avond.  
Angela deelt nog quilten uit, als dank aan 
diegenen die een weekend hebben 
georganiseerd. Ze maakt ook 
reclame voor de buitenlandse reis 
en vraagt nog organisatoren voor 
weekenden volgend najaar.

Op zaterdag kan iedereen zijn gang gaan 
maar het gezellige Happy Hour staat wel 
op het programma. We krijgen een gratis 
luchtballonnen show. Op een vlakbij veldje 
worden twee ballonnen opgeblazen, niet 
met de mond neem ik aan, bij het opstijgen 
kunnen we zwaaien naar de mensen in het 
mandje. 

Rond vijf uur verschijnt de catering op het 
terrein. Twee prachtige wagens die ons van 
heerlijke snacks zullen voorzien. Om als 
Eribaan daar je meerdere snacks te 
kunnen halen worden we “geridderd” met 
een Otterlo medaille.  Met een ijsje als 
toetje gaan we automatisch over naar de 
koffie en thee en de drankjes. Het is een 
heerlijke gezellige  praat avond.  Onze 
leden Louis en Aletta moesten wegens een 
onwaarschijnlijk raar ongeluk afzeggen ven 

22 



9Nummer 6 - oktober 2022

konden niet samen met ons kamperen, maar bij de snackavond zijn ze wel aanwezig. Heel 
fijn. 
En dan ….. is het zondag, gezamenlijk koffie drinken en de sluiting. We zijn nog niet klaar 
met vertellen en praten, maar aan alles komt een eind en sommigen van ons moeten  echt 
naar huis.
Wim sluit het weekend met een bedankje aan de familie van den Brandhof. Het was vooral 
fijn dat we zo veel gebruik konden maken van de recreatiezaal “Onder de linden”. Angela 
bedankt de organisatie. Eén van onze nieuwe leden bedankt de organisatie en de club. De 
aanwezigen in de zaal bedanken: Wil, Ron, Esther en Wim. met een groot applaus.  
Tot volgend jaar. Ik kan niet wachten. 

Ymie Hooisma

- vervolg op pagina 10

Foto’s Henk Stel / Wim van Dijk

Verdere foto’s in het ledengedeelte

Vervolg van pagina 8
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Foto’s Henk Stel / Wim van Dijk

Verdere foto’s in het ledengedeelte
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Naar de EVENEMENTENKALENDER 2022

18 t/m 20 maart    

“Vroege vogelweekend”  

20 maart : Algemene ledenvergadering 

Organisatie: het bestuur

Camping:  “Lierderholt” / Beekbergen
Prachtige wandel- en fietsomgeving

22 t/m 24 april

“Pieterpad” 

Organisatie: Wim  en Esther, Louis en Aletta

Camping: “Camping Pieterom”

Zetelveenweg 4

7824 BP Sleen
Prachtige wandel- en fietsomgeving

     13 t/m 15 mei

 “Zevenhuizen” 

Organisatie: Angela

Camping: “Aan de bosrand”

Bremerweg 1 

9354 VN, Zevenhuizen

Van 20 mei tot 11 juni 2022

“Rondreis Noord - Oost Duitsland”

Organisatie: Angela de Vries

(Mecklenburg-Vorpommern

en Brandenburg)

Ludwigslust

“Tussen de dijken”

Organisatie: Wim en Esther, 

Louis en Aletta

Camping: Tussen de dijken

Inundatiedijk Zuid 3   -  4006 PD Tiel

30 sept t/m 2 okt

Tiel

Natuur

https://www.eribahymerclub.nl/eriba%20club%20evenementen%202022.htm
https://www.eribahymerclub.nl/eriba%20club%20evenementen%202022.htm
https://www.eribahymerclub.nl/eriba%20club%20evenementen%202022.htm
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https://www.lierderholt.nl/
https://www.pieterom.nl/
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https://www.pieterom.nl/
https://flonk-plaza-nl.niku-hosting.nl/
https://flonk-plaza-nl.niku-hosting.nl/
https://flonk-plaza-nl.niku-hosting.nl/
https://www.minicamping-tussendedijken-tiel.nl/
https://www.minicamping-tussendedijken-tiel.nl/
https://www.minicamping-tussendedijken-tiel.nl/
https://www.minicamping-tussendedijken-tiel.nl/
https://www.minicamping-tussendedijken-tiel.nl/
https://www.minicamping-tussendedijken-tiel.nl/
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Waar facebook al niet goed voor is.
Zat ik een paar maanden geleden op 
facebook te kijken en kwam ik Els Eijkemans 
tegen en die vroeg of ik vriendje wilde 
worden. Dat heb ik natuurlijk gedaan en bijna 
gelijk kreeg ik van haar al een reactie, hoe 
gaat het met jullie en wat leuk. Het gaat goed 
met ons en genieten van onze nieuwe 
caravan. In het verleden hebben we met Els 
en Jan  2 keer een Eribaweek georganiseerd, 
een in Gent, België en een wijnweek aan de 
Moezel, Senheim, Duitsland.                                                          
En zo kwam het dat  zij een paar maanden 
geleden bij ons zijn geweest op camping 
AanVeluwe in Oosterbeek en hebben gezellig  
bijgepraat. Het plan kwam op, om een paar 
dagen eerder op camping Marveld in 
Groenloo  te gaan staan. Maar helaas ging 
het jubileumweekend niet door en moesten 
we wat anders bedenken. We hebben een 
andere camping gevonden, de minicamping 
De Ganzenhof in Bladel. Een mooie en leuke 

camping, rond een weiland, waar de ezels en 
koeien liepen, stonden de caravans 
opgesteld, een aanrader, maar ook het weer 
was prachtig. De camping heeft een erg mooi 
sanitair. Een weekje hebben we er samen 
gestaan en leuke dingen gedaan. Dit is zeker 
voor herhaling vatbaar.

Een camping groet van Anne-Mieke en Peter 
Numan en natuurlijk ook van Jan en Els 
Eijkemans.   

Een camping groet van Anne-Mieke en Peter 
Numan 

Frankrijk en de pass sanitaire

Door Jan Engelblik

Wij zijn dit najaar 5 weken door Frankrijk getrokken en 
hoorden dat het verplicht tonen van de coronapas nogal 
wat emoties losmaakte in Nederland. Ieder zijn goed 
recht, het is en blijft een beperking in de individuele 
vrijheid. 
In Franktijk bleek dat het voor ons nauwelijks een 
drempel op wierp. Bij het bezoeken van een restaurant 
of op een terrasje wat willen eten en/of drinken bleek 
geen enkel probleem. In een mum van tijd werd je 
telefoon gescand en werd je  pass sanitaire 
gecontroleerd. De terrassen zaten werkelijk bomvol en 
het gaf ons in ieder geval een heel veilig gevoel dat 
iedereen gecontroleerd was. 
Ook op de markten droeg iedereen een 
mondkapje behalve sommige Nederlandse 
touristen….Je bent gast in een land, of je bent 
geen gast…….
Persoonlijk hebben we echter het dragen van een 
mondkapje en het tonen van de pass sanitaire 
niet als storend ervaren, in tegendeel.
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NOU, DIE STAAT ER GEKLEURD OP, ZEG!                                                                                  

Nee, dat slaat vast niet op jou.

Maar niet álle mensen kunnen dat 

zeggen. Helaas blijken albino's in 

sommige landen te worden uitgestoten, 

vermoord zelfs. Wat bijgeloof al niet 

vermag.

Ook in de dierenwereld komt, in 

verschillende mate, aangeboren gebrek 

aan pigment, ALBINISME, dan wel het 

tegenovergestelde, MELANISME, voor. 

Ook kan er sprake zijn van LEUCISME. 

Merel

Toelichting verderop.

Deze opmerkelijke spelingen van de 

natuur spreken tot onze verbeelding. 

Erfelijke kleurmutaties zijn en blijven 

boeiend.

Zelfs tot het begin van de 20ste eeuw 

wisten ook wetenschappers niet hoe 

e.e.a. in elkaar stak. Het sterke geloof in 

de Bijbel, met daarin het 

scheppingsverhaal, zal daar sterk aan 

bijgedragen hebben.

HOE GAAT DE DIERENWERELD HIERMEE 

OM?

Je zou denken dat zulke opvallend 

gekleurde dieren, vanwege predatie 

(opgegeten worden) geen lang leven is 

beschoren.

Dat blijkt mee te vallen. Zouden die 

abnormale verschijningen door 

soortgenoten juist sexy gevonden worden? 

Wie zal het zeggen

Hoe het ook zit, ook zij komen de 

moeilijkste (jeugd-) periode door.

Kijkend naar vogels dan blijkt het vinden 

van een partner, en daarmee de 

voortplanting, niet anders dan bij 

"normale" soortgenoten.

Delen van onze samenleving zouden een 

voorbeeld moeten zien in die van de 

vogels. Dr wordt kennelijk niet 

gediscrimineerd.

WAARDOOR ONTSTAAN DE 

KLEURAFWIJKINGEN?

Het is chemie wat de klok slaat, want het 

betreffen afwijkingen in een van de 

chemische processen waarmee kleuren 

worden gevormd.

Bij vogels bestaan, in speciale cellen in de 

huid, slechts een handjevol verschillende 

pigmenten. De meest voorkomende zijn de 

melaninepigmenten.

- vervolg op pagina 14
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WELKE KLEURMUTATIES KOMEN VOOR?

- ERFELIJKE

LEUCISME: blijvend en aan-geboren. Kan 

totaal of gedeeltelijk wit zijn.                                             

Kleurloosheid kan ook een andere 

oorzaak hebben; een wit dier hoeft dus 

niet per sé leucistisch te zijn, maar die 

uitleg gaat te ver.                                                                                                                      

ALBINISME: veelal geheel wit, maar de 

storing in het melaninevormingsproces 

kan ook andere kleurafwijkingen tot 

gevolg hebben en dan wordt deze 

afwijking vaak niet als zodanig herkend.   

Extra nadeel: deze vogels hebben ook 

een slecht gezichtsvermogen --> 

gemakkelijker prooi.         VERDUNNING: 

hierbij zijn de veren wat lichter van kleur 

dan normaal. Komt zelden voor. 

MELANISME: doordat melanine-pigment, 

dat in de veren gevormd is, op plaatsen 

waar het normaal gesproken niet of niet 

in die mate voorkomt. Resultaat: een 

ander veerpatroon.

- (MEESTAL) NIET ERFELIJKE                                                                                                                                           

Ja, deze bestaan ook. Hierbij kan een 

vogel, bij het ouder worden, dus bij elke 

rui, kleur verliezen. Deze beginnen niet 

wit, maar eindigen zo. Soms kan je een 

zwarte kraai of een kauw tegenkomen 

die gevlekt is. Men denkt dat hier het veel 

eenzijdiger voedsel de oorzaak is, immers 

zij eten tegenwoordig grotendeels onze 

etensresten op. Al met al bestaat er een 

behoorlijke spraakverwarring, omdat 

verkeerde benamingen aan afwijkingen 

gegeven werden.

(NOG) MEER WETEN?? Lees het boek 

"Zwarte merels, witte merels" van 

Hein van Grouw en Harvey van Diek: 

www.bornmeer.nl of via 

www.sovon.nl/webwinkel.nl

Ik hoop dat ook jij dit interessant 

vond.                                                                                                                    

Tot het volgende Eriblaadje.

Met dank aan;                                                                                                                                                                 

Jan Kloppenburg (een kennis van 

ons) dat we deze tekst mogen 

publiceren Peter Numan

Grutto

Vervolg van pagina 13
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Veel Eribanen nemen net als wij hun fiets 

mee op reis. Ik krijg tijdens een EHCN 

weekend, vaak de vraag: “wat is nu het 

voordeel van een riemaandrijving, of hebben 

van die dikke banden op een fiets  nou niet veel 

weerstand”? 

Daar om wil ik graag in ons blad af en toe een 

stukje plaatsen over de 

Deze keer een stukje over de riem- of belt 

aandrijving, welke steeds vaker op een e-bike 

wordt toegepast. Een riemaandrijving wordt ook wel belt drive genoemd. Een belt 

drive is een getande riem van carbon die de “normale” fietsketting vervangt. De fiets is 

uitgerust met  speciale tandwielen. Het is een duurzaam en stil systeem, dat ook nog 

eens erg onderhoudsvriendelijk is. Meestal wordt een Gates riem gemonteerd.

In combinatie met de riem moet een interne versnellingsnaaf gebruikt worden, zoals 

de Shimano Nexus met 8 of 5 versnellingen*, een traploze Enviolo naaf, al dan niet 

met een volautomaat of de prachtige maar prijzige Rolofnaaf. 

Wat zijn de voordelen van een Belt drive?

• Vrijwel geen onderhoud

• Vetvrij - geen kettingkast nodig, alleen een beschermrand

• Geruisloos, ook als hij smerig is, bv. bij regen op zanderige paden

• Zeer duurzaam, tot wel meer dan 20.000 km

• Door de carbonversterking ideaal voor de grote krachten op een e-bike.

Wat zijn de nadelen van een Belt drive?

• Geen mogelijkheid om een derailleursysteem te monteren, alleen interne 

versnellingsnaven zijn mogelijk.

• De Belt drive is wat duurder dan een kettingsysteem, al is het prijsverschil de 

laatste jaren minder geworden.

* De Nexus 5 versnellingsnaaf is wat duurder dan de Nexus 8 naaf, omdat hij een zwaarder 

binnenwerk heeft en speciaal ontworpen is voor de grote krachten van de e-bike.

Klik H I E R voor meer informatie

+

--

https://www.12gobiking.nl/blog/shimano-naafversnellingen
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Beste Eribanen, 

Sinds enige tijd maken mijn vrouw en ik deel uit van de Eriba-club. Dit omdat we wegens onze 

leeftijd een punt moesten zetten achter de zeilerij en dat nu met plezier compenseren met een Eriba 

Future 430 T van het jaar 2000.

Bij onze Eriba hebben we een prima voortent. Voor rondtrekken zoeken we echter nog een lichtere 

en sneller op te zetten luifel. Voor de Future 430 is op dit punt helaas niets passende op de markt. 

Dat heb je met een fraaie, maar weinig voorkomende caravan.

Vandaar dat ik via u bij de club informeer of er onder de leden ervaring is met een oplossing voor 

het bovengenoemd probleem. Ook met technische tips, of met zelfmaak-adviezen zijn we al 

gelukkig.

In de hoop dat er in de club kennis voor handen is waarmee we verder zouden kunnen, met dank 

voor uw aandacht en een hartelijke Eriba-groet,

Alfred Bronswijk

Koelen volgens absorbsietechniek

Plus:

• Beschikbaar voor zowel koelkast als koelbox

• Voordelig

• Werkt op gas, 230 volt en 12 volt

• Koelt geruisloos

• Geen stroomverbruik in gasstand

Min:

• Moet waterpas staan (max. afwijking 8 

graden)

• Afkoeling max. 30° minder dan 

omgevingstemperatuur

• Op 230 volt hoger stroomverbruik dan 

compressorkoelkast

• Goede ventilatie vereist om de warmte lucht 

af te voeren

Koelen volgens compressortechniek

Plus:

• Beschikbaar voor zowel koelkast als koelbox

• Werkt op 12 of 230 volt

• Voortreffelijke koeleigenschappen, ook bij hoge 

temperaturen in het voertuig

• Werkt in elke positie

• Op 230 volt beduidend minder stroomverbruik 

dan een absorptiekoelkast (ca. 80% voordeliger)

Min:

• Maakt een licht zoemend geluid

• Werkt niet op gas. Als je autonoom reist, heb je 

extra accureserves en/ of andere 

energiebronnen nodig (bijv. zonnepaneel, 

brandstofcel). Verbruik kan oplopen tot ruim 36 

Ah per dag

• Verhoudingsgewijs duur

De caravankoelkast



Willen jullie  zelf ook iets op 

het prikbord plaatsen? 

Stuur een bericht naar:

redactie@eribahymerclub.nl

(Max. 100 woorden)
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Weet je nog wel van vroeger?

mailto:redactie@eribahymerclub.nl


Advertenties

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/

