
 

 

 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

Het Eriblaadje  
een uitgave  

van  

Eriba HYMER Club  Nederland 



                                                              2                                Het Eriblaadje oktober 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

           Het Eriblaadje          nummer 3 
   Opgericht (statutair) 8 december 1981           1e Jaargang                          oktober  2018 

Inhoud 

 

3   Redactioneel 

4   Secretariaat en clubnieuws 

5   Verslag Sassenberg    

8    Agenda        

9    Rondje Denemarken 

10  Reisverslag “We zijn er bijna”  

14  Buurman  

15 Nieuws uit Düsseldorf 
 
Kopij voor het volgende Eriblaadje zo snel 

mogelijk inleveren, doch uiterlijk vóór  

25 november a.s.  
 
 
 
Contributie:  

Duo-lid:                              € 38,50 
Enkel-lid:                            € 27,50 
Na 1 juli  Halve prijs 
Na 1 oktober  Gratis   
Inschrijfgeld nieuwe leden € 7,00 
     Opzeggen vóór 1 december 

 

Overname van artikelen of delen 
ervan is toegestaan mits met  
 
 
 
bronvermelding 

                        COLOFON  

 

Voorzitter: 

Angela de Vries-Hellebrand, Carolinenstraat 13        

6039 EL Stramproy   tel. 06-21588180 
E-mailadres:  voorzitter@eribahymerclub.nl 

 

Secretaris: 

Han van Wijk, Beukehoutstraat 30 
5706 XL Helmond, tel. 0492-526814 

E-mailadres:  secretaris@eribahymerclub.nl 

 
Penningmeester: 

Dick Muller, Alexiastraat 5 

3248 AW, Melissant. Tel. 0187-663581 
E-mailadres: penningmeester@eribahymerclub.nl 

 

 

IBAN:   NL36 INGB 000 2417 194 

              t.n.v. Eriba Club Nederland 

 

Activiteitencoördinator: 

Nel de Groot, Dorpsstraat 117 

2631 BX Nootdorp, tel. 015-3108669 

E-mailadres: activiteiten@eribahymerclub.nl 

 
Lid: 

Jan Engelblik, Karveel 12, 

3232 CL Brielle, tel. 0181-415043  
E-mailadres: bestuurslid@eribahymerclub.nl 

 

Redactie: 

Jan Nieuwland, Bunnerweg 2a 

9497 PK  Donderen tel. 0592-559462 

E-mailadres: redacteur@eribahymerclub.nl 

 

Website: eribahymerclub.nl  

        info@eribahymerclub.nl 

 
 
 
 

                                      
 
V 

 
V         
 

    



                                                              3                                Het Eriblaadje oktober 2018 

 

 

13 oktober 2018 en het is hier bij ons 26 graden, midden in 

oktober, het is nog nooit zo warm geweest. Zo ook het weekend 

in Sassenberg temperaturen van 20 graden en meer. Heerlijk 

fiets weer, maar ook koude nachten, dan zakte de temperatuur 

tegen de 0 graden zelfs er nog iets er onder.       

Nog één weekend, dan is het kamperen seizoen voor onze club 

voorbij en kan de sleurhut in de stalling. Nadat deze eerst is 

schoon gemaakt en in de was gezet. 

Na meer dan een jaar zonder vlag geweest te zijn, konden we de nieuwe Beachvlag 

bewonderen. Zo ben je toch herkenbaar als Eriba HYMER-club zichtbaar. En de 

Beachvlag is zo op gezet.  

In dit nummer meer informatie over 

de rondreis Denemarken. Welke 

wordt georganiseerd door Angela 

de Vries. 

Zou u ook graag met de rondreis 

mee willen, neem dan contact op 

met Angela. 

Zoals jullie kunnen lezen zijn de 

voor de maanden augustus en 

september nog geen weekenden 

gepland. Durf jij een weekend te 

organiseren!! Mocht je jou 

afvragen hoe moet dat, klamp 

gewoon iemand aan, die wel eens 

een weekend heeft georganiseerd. 

     Je zult zien jij kunt het  

 

 In dit nummer: 

•  Het secretariaat  

•  Het verslag “We zijn er bijna 

•  Verslag uit Düsseldorf  

•  Verslag Sassenberg   

•  De agenda 

•  Rondreis Denemarken 

Verder  voor alle leden binnen onze club, met grote of klein gezondheidsproblemen, 

veel sterkte, Beterschap en probeer positief te danken, ook al valt dat altijd niet mee.  

De redactie     

 

Redactioneel 
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Duits Hymer-campers 

in Amerikaanse handen 

 

 

 

 

Caravans van Hymer en Eriba 
(een merk van de Hymer-groep) 
vorige maand op de Caravan 
Salon in Düsseldorf. 

BAD WALDSEE 
(ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse 
camper- en caravanmerk Hymer 
komt in handen van Thor 
Industries, de Amerikaanse 
eigenaar van camper- en 
caravanfabrikanten als Airstream 
en Dutchmen. Bij de deal is Hymer 
gewaardeerd op zo'n 2,1 miljard 
euro. 

Er waren naar verluidt meerdere 
geïnteresseerde partijen. Voor 
Thor betekent de overname een 
welkome uitbreiding naar de 
Europese kampeermarkt, 
aangezien zijn andere merken 
vooral op de Noord-Amerikaanse 
markt worden verkocht. Hymer zou 
ook een nieuwe beursgang hebben 
overwegen. 

Het bedrijf, opgericht in 1957 door 
Erwin Hymer, had van 1990 tot 
2014 ook al een notering aan de 
beurs in Frankfurt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat en clubnieuws 

 

Er zijn geen mutaties of anders clubnieuws  
te melden. 
 
 Op de valreep nog een adreswijziging. 
 

Wij:       Nel de Groot en Floor Quispel 
maken een nieuwe start: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons adres wordt: 
Dorpsstraat 117, 2631 BX  Nootdorp 
 
Nel gebruikt weer haar eigen naam de Groot 
  
Telefoon mobiel: Floor Quispel. 06-28776577 
Telefoon mobiel: Nel de Groot, 06-49922678 
Telefoon thuis:  015-3108669 
 
Emailadres Floor: floor.quispel@gmail.com 
Emailadres Nel:    sitomabi@gmail.com 
 

Op 15 augustus is ons oud lid Tiny Mens-de Groot 

overleden. 

We wensen de familie veel sterkte toe. 

 

Graag wil ik iedereen bedanken die op welke wijze 

ook, stil gestaan heeft bij het overlijden van mijn 

zus Tiny. Haar plotselinge dood kwam als een 

donderslag bij heldere hemel. Tiny heeft als een 

koningin geleefd en is ook zo heengegaan. Moge 

zij ruste in vrede. 

Groetjes Nel 

 

mailto:floor.quispel@gmail.com
mailto:sitomabi@gmail.com
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Op woensdagochtend ben ik 
vertrokken richting Sassenberg. 
Heerlijk rustig op de weg daar het in 
Duitsland een feestdag was, Tag 

der Deutsche Einheit. Geen 
vrachtwagen te zien. Maar wel vergeten dat Duitse campings 
“Mittagsruhe” kennen. En natuurlijk ook vergeten door te geven, 
sorry. Dus vanaf 14:15 uur gewacht voor de poort. En ik was 
niet de enige. Gelukkig scheen de zon en werden we hartelijk 
verwelkomt door de Eribanen die al op het veld stonden. 
Spontaan om 16:00 uur Happy Hour gehouden en alles was 
alweer vergeten. Donderdag een laatste controle bij de VVV, 
kaartjes kopen voor de trein en nog wat boodschappen en weer 
genieten van het prachtige weer. Vele van ons maakten gebruik 
van hun fiets om de omgeving te verkennen. Het prachtige weer 
heeft absoluut bijgedragen aan de positieve beleving van dit  
weekend. Vrijdagochtend kwam de laatste caravan binnen. Een geweldig gezicht 30 

caravans van de club bij elkaar. Met 3 introducees en een nieuw lid kunnen we het 
gerust een geslaagd treffen voor de club noemen. De trein naar Münster op zich was 
ook een belevenis.  
Wij maar klagen op de NS, hier een half uur vertraging. Afgesproken dat we de trein 
van 15:17 uur terug zouden nemen en iedereen ging zijn eigen gang. Mijn groep heeft 
de stadswandeling gedaan, die we 
bij de VVV hadden opgehaald. 
Onze lunch liep helaas wat uit, 
maar we waren tijdig terug voor de 
trein. Deze stond al geruime tijd te 
wachten, maar vertrok weer met 
vertraging. Hoe krijg je het voor 
elkaar? En onderweg nog meer 
vertraging omdat een andere trein 
voorging. Ach, iedereen zat lekker 
en het zonnetje scheen. ’s Avonds 
was de officiële opening van het 
weekend. Ze hadden in een grote 
schuur tafels en stoelen voor ons 
klaar gezet met twee heaters. We hoefden alleen het gas af te rekenen.  
  

 
 

Een weekend weg te Sassenberg 5 t/m 7 oktober 2018 
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Prima  oplossing. Tegen half 12 lagen we weer 
allemaal in ons bedje.  
 
Zaterdag stond een stadswandeling met een bezoek aan de stoeterij op het 
programma. Verdeeld in twee groepen gingen we aan de wandel. Veel kennis 
opgedaan betreffende het fokken van paarden. 
Er zijn vier rassen, koud-/warm-/volbloed en pony’s. Paarden zijn 11 maanden drachtig 
en een goede merrie krijgt in haar 28 levensjaren gemiddeld 22 veulens.  
 Over een broedmachine gesproken. Ook het plaatsje Sassenberg had zijn charmante 
hoekjes. Opvallend was dat de voorgevels prachtig afgewerkt waren en de zij- en 
achtergevels helemaal niet. Om 12.30 uur hadden we afgesproken bij het oude 
Brauhaus voor een 
lunchbuffet.  
Netjes verzorgt en voor 
iedereen wat wils. De 
middag werd gebruikt om 
noch na te genieten. De 
avondontmoeting was 
iets minder druk bezocht, 
maar zeker zo gezellig. 
Dus weer een latertje. 
Zondagochtend stonden 
er al een paar caravans 
klaar voor vertrek. Om 9:30 stond het afscheid geplant. Deze keer in de kleine 
groepsruimte van de camping. Deze was al lekker voorverwarmt. Gelukkig maar want 
dit was een minder goed begin van de dag. Ca. de helft bleef achter om nog langer van 
het mooie weer te genieten. Dus afgesproken om nogmaals gezellig uit te gaan eten. 
Daar de dames in de meerderheid waren, besloten de heren ons na het eten alleen te 
laten zodat we gelegenheid hadden voor damespraat. Wat dat ook mag zijn, hahaha. 
Mag ik iedereen danken voor de handjes hulp die ik heb gehad. Ik vond het heel leuk 
om te doen. En hoop op ook een goede opkomst voor ons laatste weekend dit jaar in 
Venhorst.  
 
Groetjes, Angela 
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                                        Tips 

Verlichting van de 
caravan 

In Nederland moet iedere 
caravan of vouwwagen aan 
een aantal verlichtingseisen 
voldoen. De fabrikant levert 
de caravan of vouwwagen 
zo af dat aan al deze eisen 
wordt voldaan. Als eigenaar 
ben je er daarna 
verantwoordelijk voor dat 
alles goed blijft werken. In 
de praktijk betekent dat 
voldoende onderhoud.  

 

Verlichting van de 
caravan of vouwwagen  

Aanhangwagens moeten 
minimaal zijn uitgerust met:  
•    2 wit licht uitstralende 
     stadslichten als de 
     breedte meer dan 
     1,60 m is  
•    2 rode of ambergele 
     richtingaanwijzers achter  
•    2 rode of ambergele 
     remlichten  
•   2 rode achterlichten  
•    Een wit kenteken - 
     plaatverlichting 

Afhankelijk van de datum 
van typegoedkeuring, de 
toegestane maximale 
massa en de lengte van de 
aanhangwagen kunnen ook 

nog verplicht zijn.   

• mistachterlichten 

• 2 witte 

markeringslichten aan de 

voorzijde en 2 rode aan de 

achterzijde Ambergele 

zijmarkeringslichten 

 

 
TIP: Knippert andere verlichting mee als je remlichten of 
richtingaanwijzers activeert, dan is meestal sprake van een 
massaprobleem.   

Reflectoren van de aanhangwagen  

Op elke aanhangwagen moeten reflectoren zijn 
aangebracht: 2 'lengtedriehoeken' achter, 2 witte 
reflectoren voor en een of meer reflectoren aan elke 
zijkant, afhankelijk van de lengte. 
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22-24 maart Vroege Vogel weekend  
24 maart Algemene ledenvergadering      
Gastfamilies:         Het bestuur                   
Camping:               “Lierderholt” 
Waar:                     Beekbergen 
Aantal plaatsen: 
Inschrijven en betalen vóór: 

 
- - - april         “Stramproy“  
Gastfamilies:        Angela de Vries 
Camping:            nog onbekend   
Waar:                  Stramproy   
Aantal plaatsen: 
Inschrijven en betalen vóór:   

 
25 mei – 16 juni   Rondje Denemarken 
Gastfamilies:         Angela de Vries 
Waar:                    Denemarken 
Camping:               Diverse 
Aantal plaatsen:      
Inschrijven en betalen voor 

 
5 -  8  Juli   “Oud Limburg Schuttersfeest”  
Gastfamilies:        Angela de Vries 
                      Nel de Groet en Floor Quispel 
Camping:            ’t Rouweelse veld  
Waar:                  Kronenberg   
Aantal plaatsen: Max. 18    
Inschrijven en betalen vóór:  1 april 
 Denk er om de sluiting is op maandag 

 
 
 

 

 
 4-6 oktober       “ Westendorp”  
Gastfamilies:    Floor Quispel en 
                          Nel de Groot 
Camping:          “t Westendorp” 
Waar:                 Voorthuizen    
Aantal plaatsen:  20 
Inschrijven en betalen vóór: 20 sept                                               

 
1-3 november    “De Punt-weekend”     
Gastfamilies:    Henk Stel, Ymie Hooisma 
                         Jan en Ypie Nieuwland                                     
Camping:           “De Lindehoeve”   
Waar:                     De Punt (Dr.) 
Aantal plaatsen:     voldoende  
Inschrijven en betalen vóór:  10 okt. 

 
 Weekenden / week in 2019  
 

In de maanden;  

• Augustus en september; staan nog 

geen weekenden gepland, wie 

organiseert voor deze maanden nog 

een weekend. Wie durft !!!!  

  
 

  Voor vragen wat betreft de week/weekenden of andere vragen over activiteiten; 
E-mail: activiteiten@eribahymerclub.nl 

 

Eriba HYMER Club Nederland weekend/week - agenda 2019 
 

mailto:activiteiten@eribahymerclub.nl
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             “Rondje 

Denemarken”  
       25 mei t/m 16 juni 2019 

 
                                                

Zoals jullie weten, willen we als club graag 1x 
per jaar naar het buitenland. Er is weer een start 
gemaakt met kleine weekenden. Maar nu 
hebben we een grote reis in beeld, een rondreis 
door Denemarken. De reis is deels gebaseerd 
op de fiets/kampeerreis van de ANWB.  
Een beschrijving van de reis met geschatte 
kosten is als bijlage bijgevoegd. Daar het best veel werk betreft het verder uitzoeken 
van routes en wat er te doen is, zou het fijn zijn wanneer je voor 1 januari laat weten 
of je mee gaat. We hebben al een aantal aanmeldingen. En ga ervan uit dat er 
voldoende interesse is om het door te laten gaan.  
Als er kosten zijn gemoeid met het definitief boeken van camping en overtocht, word 
je daar eerst van op de hoogte gebracht. Een annuleringsverzekering kan uitkomst 
bieden wanneer je niet zeker bent of je de reis kunt maken. Het is de bedoeling dat 
we de gezelligheid van elkaar hebben en in nood op elkaar terug kunnen vallen.  
Dus interesse, maak het kenbaar bij mij.  
Angela de Vries (afmj.de.vries@gmail.com)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Rondje Denemarken 
 

mailto:afmj.de.vries@gmail.com
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  Beste Eribanen, 

 

  Naar aanleiding van de leuke reactie van Jan Nieuwland in het afgelopen  

  Eriblaadje over onze reis met Max “We zijn er bijna” hier een reactie van ons. 

  September 2017 hebben we de rondreis geboekt bij ACSI, een reisorganisatie. 

  In februari dit jaar kregen we een mail van ACSI of we bezwaar hadden dat  Max  

  met de reis mee zou gaan.    

  We waren bijna gelijk enthousiast, leuk om dit een keer mee te maken.  Het 

  Noordelijke deel van Italië hadden we zelf al een keer paar bezocht maar het  

  Zuidelijke deel de ‘Hak van de Laars’ nog niet. Op 5 mei zijn we op pad gegaan 

  en  16 mei startte de reis in Bologna. We zijn 9 dagen onderweg geweest om aan 

  te komen in Bologna. Vlak voor Bologna kregen we problemen met de airco van 

  de auto en ’s avonds was de accu leeggelopen. De volgende morgen de assistent 

  van Peugeot gebeld en zijn we naar een garage gesleept. Ze spreken daar geen  

  woord  Engels of Duits en daar sta je daar. Gelukkig sprak de reisleiding wel 

  Italiaans en die is met ons meegegaan en de auto was binnen een dag klaar voor 

  de reis. Daarom is het zo fijn dat je met een reisgezelschap reist en dat er dan  

  altijd wel hulp is. 

  En zo gaan we op weg. Via plaatselijke wegen en de autostrade verplaatsen we  

  ons naar de campings. We rijden niet achter elkaar maar we komen wel  

  onderweg medereizigers tegen en ook de filmploeg. 

  Op een parkeerplaats vraagt Gertjan, de cameraman, waar gaan jullie straks eten,  

  mag ik achter jullie aan rijden. Geen probleem natuurlijk. We belanden 

  uiteindelijk op een mooie plek. Langs de boulevards met zicht op zee.                
 

Reisverslag  “We zijn er bijna” door Peter en Anne-Mieke Numan 
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  Als Anne-Mieke een eitje aan het bakken is voor de lunch komt Gertjan in de 

  caravan om dit te filmen. Dit was ook TV te zien. 

  In het middengedeelte van Italië zijn de wegen nog wel redelijk maar hoe  

  zuidelijker je kom, hoe slechter worden de wegen, dan moet je wel rustig rijden  

  anders gaat het niet goed.  Zo komen we aan op de eerste camping, prachtige  

  terrassen camping met een geweldig uitzicht op het dal. 

  In het plaatsje St. Agata Feltria hebben we een prachtig oude houten theater 

  bezocht, het oudste theater van Italië. In St Leo hebben we rondgelopen met de  

  filmploeg en Martine van Os. Daar heb ik mijn verhaal kunnen doen over  

  Romaanse bouwkunst in een heel mooi Romaanse kerk uit de 12e eeuw. Een paar  

  dagen later  naar volgende camping Il Collaccio in Preci. Op de rustdag zijn we 

  samen naar Nurcia gereden waar in 2016 zware aardbevingen zijn geweest. Het  

  triest om te zien hoe zo een stad er dan uitziet. En steeds wordt er weinig of niet 

  gerestaureerd. Door naar Opi daar hebben we een excursie gehad naar 

  MonteCassino, een klooster dat tijdens de 2e wereldoorlog plat is gegooid en  

  later weer helemaal gerestaureerd. Hier heeft Benedictus gewoond, de stichter  

  van de Benedictijner orde. Van hier naar Vieste waar onder andere we een mooie 

  boottocht hebben gemaakt op de Adriatisch zee waar we veel grotten hebben  

  bezocht. Omdat omroep Max met ons mee is hebben we wel wat extra excursies  

  gehad. Natuurlijk hebben we ook samen tijdens rustdagen zelf het een en ander 

  ondernomen.  

  De noordelijke campings zijn  goed maar hoe zuidelijker in de’ hak van de laars’  

  wordt het minder, geen warm water, wat wel nodig was, het was al die tijd rond 

  de 35 graden. Monopoli bezocht dat  aan de Adriatische zee ligt. Een prachtige  

 

Reisverslag “We zijn er bijna” 
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  stad met kleine oude straatjes. Alle plaatsen zijn erg mooi en al eeuwen oud wat 

  ook goed te zien is. Alberobello bezocht, hier staan de  bekende Trolli. 

  Dit zijn woningen die van steen zijn gebouwd zonder cement te gebruiken wat te  

  maken heeft met te betalen belasting in die tijd. Diezelfde dag naar Ostuni et  

  zijn mooie kerken o.a. de Antonius van Padua kerk. Van omroep Max een  

  extraatje. Met de tuk tuks een rond tour gemaakt door de stad. Dat werd erg  

  gewaardeerd. In Bari hebben we de kathedraal waar de stoffelijke resten zijn  

  begraven van St Nicolaas. Veel Russische Orthodoxen pelgrims komen hier. St  

  Nicolaas is ook de patroonheilige van Rusland. Onderweg naar Gallipoli, wij  

  nemen niet de aangegeven route, hebben we een prachtige Romaanse Abdij  

  bezocht uit de 13e eeuw die nu gerestaureerd wordt. De excursie naar Lecce die  

  bekend is om z’n  huizen in Barok Stijl. Tijdens diverse excursies werd er  

  geluncht in een Agriturismo. Dit zijn toeristische restaurants die op prachtige  

  plekken zijn gelegen en het eten is fantastisch. In de stad Matera de grot   

  woningen bezocht welke tot de jaren 60 van de vorige eeuw nog werden   

  gewoond. 

  Na een lange rit voorbij Napels kwamen we aan in Baia Domizia. Dit was een  

  mooie rit veel afwisseling, glooiend heuvels, slingerwegen, kale bergen en veel  

  olijfbomen. Helaas heerst er een  bacteriële ziekte onder olijfbomen en dat gaat  

  ten koste  van de oogst en inkomsten. Napels een drukke  stad met veel scooters  

  maar ook mooie kleine straatjes. Veel balkonnetjes en kleine winkeltjes. Na de  

  lunch naar Ercolana een verwoeste stad aan de voet van de Vesuvius. In het jaar  

  76 na christus is deze stad verwoest door de lava uit de vuurspuwende berg.    

 

Reisverslag “We zijn er bijna” 
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  Inmiddels redelijk opgegraven net als Pompeï. En zo loopt de reis op z’n einde. 

  De filmploeg is al die tijd mee ons meegereisd. Soms hadden we er wel wat last  

  van. Het was een leuke crew 2 cameramannen en een geluidsman de regisseuse  

  en Martine van Os als interviewster. In de buurt van Siena was de laatste stop  

  waar ook het afscheidsdiner was.  Het was en is een geweldige mooie reis. Veel  

  kunst, cultuur en natuur gezien. En het voordeel van een georganiseerde reis, dit  

  was onze 9e reis, je komt op plaatsen waar je zelf niet zo gauw komt, geen  

  kopzorgen om een camping te zoeken en als er problemen zijn heb je altijd hulp  

  van de reisleiding en mede reisgenoten. De reisleiding is belangrijk, maar ook de  

  groep.  7 weken zijn we  onderweg geweest en na ong. 6000 kilometer waren we  

  weer thuis. Voldaan en ook wel moe.  

 

   Anne-Mieke en Peter Numan 
 

 

 

 

 

 

      Reisverslag “We zijn er Bijna” 
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 Een column van ….. Buurman 

       

   C - woord 

Deze week werd bij ons codewoord van 

kracht. De Allerliefste Vriendin dropte het 

C-woord. Dat is een taboe, een brug te 

ver. Dat weet ze. En dat ik dan ‘over mijn 

lijk’ roep. Maar u kent dat wel hé: op een 

doordeweekse avond op een moment 

waarop je het niet aan ziet komen, 

besluipt een vrouw de man van achteren, 

aait hem poeslief over zijn rug, haalt een 

hand door zijn haar en zegt: ‘Schat…, 

laten we een caravankopen. Een 

tweedehands. Dan nemen we een 

seizoenplaats ergens aan de Zeeuwse 

kust. Voor als we er even uit willen en 

voor de vakanties. Van dat rijden door 

Europa en kamperen gaan we alleen 

maar meer rugklachten krijgen. Op onze 

leeftijd. ‘OMG! Dekking!!. 

Het moment voor het C-woord was nou 

niet bepaald erg slim gekozen. We zaten, 

met de ventilator op de hoogste stand, te 

kijken naar ‘We zijn er bijna’, van omroep 

Max. Volgens de Allerliefste Vriendin een 

hoogtepunt van de zomer tv-week, dus ik 

keek de afgelopen weken mee. Ik trek 

eerst mijn schoenen uit, anders krijgen de 

tenen te weinig ruimte om krom te 

trekken. 

Ik denk dat het de bedoeling van omroep 

Max is mij vitale ouderen te lasten zien, 

die nog vol op in het leven staan en met 

keurig gepoeste auto’s hun hobby de 

Luxe, Eriba Nova, Knaus Sudwind en 

Beyerland Sprinter achter zich aanslepen 

door ’t een of andere land. ‘Ik ben een 

avontuurlijk type’, hoorde ik een 

zeventigjarige man eens vertellen aan 

presentatrice   Martine van Os, onze 

nationale Tante Betje, die is meegestuurd 

om de gezapigheid aan te dikken. ‘Ik 

ontdek graag nieuwe dingen. ’De 

avonturier en ontdekkingsreiziger had 42 

jaar bij hetzelfde verzekeringskantoor 

gewerkt. Nou, dan kun je mij opvegen, 

echt.   

 

 

 
 
 
Nu kijk ik echt niet om vanaf de bank de 
spot te drijven met de soort die hier wordt 
tentoongesteld Babyboomers zijn altijd al 
de Sjaak tegenwoordig en als ze een 
caravan hebben wordt het goedkoop 
prijsschieten. Maar omroep Max schotelt 
me elke week wel een bak met karikaturen 
voor. Karikaturen waar de oudere 
medemens nou juist van af wil. Maar zo 
lijkt ’t niet: ik heb soms het idee dat ik naar 
een reportage uit het openluchtmuseum zit 
te kijken. Met grijze stellen die in 
ochtendjas naar het sanitair gebouw van 
de camping sjokken 
, kleedjes uitkloppen, de caravan vegen en 

soppen, vlekjes aan de buiten kant 

wegpoetsen, het tafeltje met militaire 

precisie dekken voor het ontbijt, de was 

met dezelfde precisie aan het rekje 

hangen op grootte, soort en kleur. Ik kijk 

omdat ik het  van een verpletterde 

treurigheid vind en vanwege de 

ontzagwekkende oubolligheid.  

‘Krijg je van mij een mooie ochtendjas om 

over de camping te sjokken’. Zei de 

Allerliefste Vriendin. ‘We zijn er bijna, 

’antwoorde ik moedeloos    

 

 Overgenomen van De Stentor (11-8-

2018).  

Ruud Buurman schrijft elke zaterdag een 

column in De Stentor 

Rob Hoffman 
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Düsseldorf 
 

Ook dit jaar zijn wij, Els en Jan Eijkemans, weer eens gaan kijken op de CaravanSalon 
in Düsseldorf. Altijd een beurs waar vele merken en toeleveringsbedrijven hun 
noviteiten presenteren. Ditmaal zijn wij drie dagen geweest, waarvan wij er twee op de 
Salon doorbrachten en wel tegen een gereduceerd tarief. Indien je gratis lid bent van 
de CaravanSalon kun je, via internet, gereduceerde toegangskaarten kopen. Zo 
konden wij voor 6 euro per persoon twee dagen de beurs bezoeken en had je tijdens 
de beursdagen vrij reizen met het openbaar vervoer. Een hotel in de omgeving was 
ook snel gevonden. 
De eerste caravan die door een gemotoriseerd voertuig werd voortgetrokken dateert 
van 1897. 
De prins van Oldenburg (een voormalig hertogdom in Duitsland) hing toen een rijdende 
vakantiewoning aan een stoommachine en liet zich al luierend over de Kaukasus 
rijden. 
Maar nu dan toch een zeer recente ontwikkeling in caravanland. De uitvinder van de 
zogenaamde moderne caravan is de Duitser Arist Dethleffs. In 1931 bouwde hij in het 
in de Beierse Allgäu gelegen plaats Isny de eerste ‘woon-auto’ van Duitsland voor zijn 
familie. 
Dat de tijd niet heeft stil gestaan bleek wel op de stand van Dethleffs, die eveneens tot 
de Hymergroup behoort.  
Daar 
was 
een 

werkzaam exemplaar van de eerste geheel op stroom voortbewegende caravan te 
zien. Deze caravan is geheel autark, wat betekent zelfvoorzienend. De caravan is 
mede ontworpen om de ontwikkeling van de elektrische auto een boost te geven en 
omdat deze auto’s vaak maar weinig mogen trekken toch voor de toekomst het gebruik 
van de caravan mogelijk te maken. Op de  

                             Nieuws uit Düsseldorf 
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diverse afbeeldingen kunt u zien hoe deze caravan is opgebouwd. Voorzien van 
zonnepanelen, grote accu’s, elektromotoren gebouwd bij de as, etc. maken het 
mogelijk dat het een volwaardige ontwikkeling is van de caravan van de toekomst. 
Ongetwijfeld zullen wij er in de toekomst meer van horen. De demonstratie op de 
stand bij Dethleffs trok dan ook veel publiek. Niet alleen van ‘gewone’ 
beursbezoekers, maar zeker ook van de ontwikkelaars bij de andere merken en 
toeleveringsbedrijven. Wij hebben van deze dagen dan ook zeer genoten. 
 
Inmiddels is bekend geworden dat het in 1957 door Erwin Hymer opgerichte merk 
Hymer in handen komt van het Amerikaanse Thor Industries, de eigenaar van 
camper- en caravanfabrikanten als Airstream en Dutchmen. Hymer werd daarbij 
gewaardeerd op 
2,1 miljard euro. 
 
 
Els en Jan 
Eijkemans 
 

 

 

 

 

 

 

 


