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Contributie:  

Duo-lid:                              € 38,50 
Enkel-lid:                            € 27,50 
Na 1 juli  Halve prijs 
Na 1 oktober  Gratis   
Inschrijfgeld nieuwe leden € 15,00 
     Opzeggen vóór 1 december 

Meer geld naar vakanties 
We hebben vorig jaar meer uitgegeven 
aan vakanties, berekende 
NBTC-NIPO Research.  
In totaal besteedden 
we 19.8 miljoen euro,  
dat is 2 procent  
meer dan in 
2017. 
Het aantal  
vakanties is licht  
gedaald, maar ze waren wel 
iets langer. In 2018 gingen we minder vaak met de auto op reis en namen 
vaker het vliegtuig. De populairste vakantiebestemmingen in het 
buitenland blijven Duitsland, Frankrijk en Spanje  
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Redactioneel 

 

Wederom ligt er weer een heel nieuw jaar voor ons, de agenda is 

wederom goed gevuld en het programma voor dit jaar ziet er 

goed uit. Nu maar hopen de weergoden ons gunstig zijn gezind 

en het weer tijdens de weekenden en de rondreis door 

Denenmarken ons niet in de steek laat. 

Hoewel het jaar nog maar net is begonnen, moeten nu al vooruit kijken naar volgend 

jaar en alvast na gaan denken hoe we de agenda van 2020 gevuld krijgen. Voor 

diegene die er over na denken om ook eens een weekend in zijn of haar omgeving 

een weekend te organiseren: 

                              Probeer ook eens een Weekend te organiseren. Het is leuk 

werk en geeft veel plezier en voldoening!!    

 

Dit keer is het Eriblaadje minder 

gevuld dan jullie gewend zijn. 

Er zijn nog geen weekend 

verslagen en de aanvoer van kopij 

loopt wat achter. Mochten er  

onder de leden mensen zijn die 

kopij hebben voor het Eriblaadje, 

dan kun je dit naar de redactie 

sturen. 

Het E-mailadres staat in colofon 

Het hoeft niet persé te maken te 

hebben met vakantie, caravan of 

een weekend. Het kan ook een 

leuk verhaaltje zijn van wat je mee 

hebt gemaakt, iets over thuis of je 

hobby. 

In dit nummer: 

• De secretaris 

• Van de bestuurstafel 

• De agenda 

• De nieuwste Eriba 820 

• De caravan band 

 

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

veel sterkte. Beterschap en probeerpositief te denken, ook al valt dat altijd niet mee. 

 

redactie 

Redactioneel 
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Secretariaat en clubnieuws 

 

Secretariaatsnieuws januari 2019 

Ledenbestand 

De eerste opzegging van het nieuwe 
kalenderjaar is al binnen. Danielle Vos en 
Simon Rog hebben hun lidmaatschap 
opgezegd.  

Maar ook twee nieuwe equipes hebben 
zich al gemeld. Chris en Emmie Garnier uit 
Purmerend. Ze rijden met een Familia 320 
rond. En als tweede paar hebben Marion 
Strieppe en Erik van Altena uit Twijzel zich 
aangemeld. Zij rijden met een Touring 542 
achter de auto. 

Algemene Leden Vergadering 

En natuurlijk hoop ik u  dit jaar weer te 
mogen begroeten op onze 
ledenvergadering op zondag 24 maart 
aanstaande. En er is ook voor onze 
winterkampeerders natuurlijk weer een 
plaats beschikbaar op de camping om te 
kamperen. Voor de zaterdag is er zoals 
altijd een kleine interessante activiteit 
georganiseerd.  
Als het goed is heeft u ondertussen ook al 
de uitnodiging met de benodigde papieren 
per mail ontvangen. Mocht dat niet het 
geval zijn stuur dan even een mailtje naar 
mij toe. Kan ik het u alsnog toesturen. 

De secretaris 

Van de bestuurstafel 
 
Tijdens de laatste 
bestuursvergadering is 
nogmaals naar de resultaten 
van 2018 en de begroting van 
2019 gekeken. Daaruit bleek dat 
het beursbezoek een dure post 
geworden was, zeker als je kijkt 
naar het aantal leden dat dit 
soort bezoeken oplevert. 
Daarom is besloten om op deze 
post te bezuinigen. Dat houdt in 
dat er door een lid maximaal 2x 
per jaar 1 dag op een beurs of 
bij een dealer gestaan mag 
worden. Dus maximaal 1 dag in 
het voor- en 1 dag in het najaar. 
Dit uiteraard na overleg en 
goedkeuring van de activiteiten 
coördinator. 
De vergoeding blijft hetzelfde: 
25 euro per equipe 
dagvergoeding voor een kop 
koffie of een broodje. 
En 19 cent per kilometer. 
 



                                                              5                                Het Eriblaadje februari 2019 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste Eribanen, 
 
Op het moment dat je lid van de club wordt, krijg je ook een naambordje. Het 
is de bedoeling dat je dit naambordje zo plaatst dat het voor iedereen 
zichtbaar is waar wie staat. Wel zo makkelijk voor met name nieuwe leden. 
Trouwens ook voor de “oude” leden om de “nieuwe” te leren kennen. 
Nu kan het zijn dat het bordje “versleten” is of dat de naamstelling niet meer 
past bij de situatie. Dan is er de mogelijkheid om een nieuw naambordje te 
bestellen. In het verleden was dit gratis omdat we nog makkelijk aan 
plakletters konden komen. Dit is helaas voorbij. We moeten hiervoor speciaal 
een sticker laten maken. Deze kosten à € 15,- zullen we helaas door moeten 
berekenen.  
Wanneer je dus een nieuw naambordje wilt, kun je dit doorgeven aan de 
penningmeester (penningmeester@eribahymerclub.nl). Dan stuurt hij je de 
factuur en na betaling ontvang je een nieuw naambordje. 
 

Naambordje 

mailto:penningmeester@eribahymerclub.nl
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Eriba HYMER Club Nederland weekend/week - agenda 2019 
 

 

22-24 maart Vroege Vogel weekend  
24 maart Algemene ledenvergadering      
Gastfamilies:         Het bestuur                   
Camping:               “Lierderholt” 
Waar:                     Beekbergen 
Aantal plaatsen:     voldoende 
Inschrijven en betalen vóór: 6 maart 

 
19-22 april    “Paas weekend” Stramproy  
Gastfamilies:        Angela de Vries 
Camping:            “Molenbroek”   
Waar:                  Stramproy   
Aantal plaatsen:   23 
Inschrijven en betalen vóór:  1 april 

 
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 Groot 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 

 
 
 

 

 

16-18 aug.         “ Vrijheid - Blijheid ”     

Gastfamilies:    Jeanet en Aad Jonker  
                         Sabine en Matthé Boekel                                         
Camping:             De Gouwe Stek   
Waar:                   Bovenkarspel 
Aantal plaatsen:     voldoende  
Inschrijven en betalen vóór:   

 
4-6 okt.       “ Westdorp”  
Gastfamilies:    Floor Quispel en 
                          Nel de Groot 
Camping:          “t Westdorp” 
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. 

 

 

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

 

 

mailto:activiteiten@eribahymerclub.nl
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Paspoort: wel of niet afgeven op vakantiebestemmingen? 

De Nederlandse overheid adviseert om ter voorkoming van identiteitsfraude je 
identiteitsbewijs niet af te geven of te laten kopiëren. Toch wordt dit soms door 
accommodatieverschaffers gevraagd. Wij geven advies wat je in diverse situaties het 
beste kunt doen.  

  
Waarom wordt je identiteitsbewijs gevraagd? 
 
Hotels, campings en vakantieparken zijn wettelijk verplicht hun gasten bij het 
inchecken te identificeren en te registreren. Dit geldt zowel in Nederland als in het 
buitenland. 
De accommodatieverschaffer moet een aantal persoonsgegevens uit het 
identiteitsbewijs registreren in het nachtregister. Welke gegevens dat zijn verschild per 
land. Maar meestal zijn dit naam, woonplaats, type en nummer van het 
identiteitsbewijs en aankomst- en vertrekdag. Het is niet nodig het 
Burgerservicenummer (BSN) over te nemen. Dit nummer in combinatie met je pasfoto 
is fraudegevoelig.  

Gegevens overnemen  
  
In principe kun je voor de registratie volstaan met het tonen / kort afgeven van je 
identiteitsbewijs, zodat de persoonsgegevens kunnen worden overgenomen. Vraag 
wel of zij het BSN niet willen overnemen. Dat is niet nodig voor registratie. 

Paspoort of ID-kaart afgeven 
 
Wat moet je nu doen als de accommodatieverschaffer je paspoort of ID-kaart wil 
innemen of een kopie/scan wil maken? In Nederland mogen de 
accommodatieverschaffers uw paspoort of ID-kaart niet innemen, noch een kopie of 
scan ervan maken. Dit geldt ook in het buitenland. Dit blijkt uit navraag bij buitenlandse 
zusterclubs van de ANWB. 
De receptie kan verschillende redenen hebben om het paspoort in te nemen. Dit kan 
bij wijze van service zijn om het inchecken te bespoedigen. Maar soms gebeurt dit ook 
wel als borgstelling. Als de accommodatieverschaffer je paspoort of ID-kaart wil 
innemen of kopiëren/scannen, dan hebben wij onderstaande adviezen om het risico op 
fraude te voorkomen.  
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Werkt de accommodatieverschaffer niet mee aan deze oplossingen, dan heb je 
helaas geen andere keus dan te vertrekken of het paspoort/de ID-kaart alsnog af 
te geven. 

Adviezen 

1. Wij raden aan vóór boeking na te gaan welke regels de 

accommodatieverschaffer hanteert ten aanzien van afgifte van (een 

kopie/scan van) het paspoort. 

2. De ANWB heeft in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken 

een brief opgesteld. Daarin is uitleg gegeven dat het paspoort volgens 

onze regels niet zomaar afgeven mag worden en dat het document 

eigendom is van de Nederlandse staat. Download het briefje in het Duits, 

Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans of Turks. 

3. Als de accommodatieverschaffer jouw identiteitsbewijs toch wil innemen, 

zeg dan dat je het nodig hebt om je te kunnen legitimeren bij o.a. een 

politiecontrole of  een uitstapje met een grenspassage. Het niet kunnen 

tonen van een identiteitsbewijs, is strafbaar.  

4. Vraag of de receptie de benodigde gegevens overschrijft of typt. Vraag of 

zij het BSN niet willen overnemen; dit is nl. niet nodig voor de registratie. 

Vraag daarna het identiteitsbewijs terug. 

5. Wil de receptie een kopie, doe dan het volgende:  

- Geef een (vooraf gemaakte) eigen kopie, waarop het BSN al is door 

gehaald en de foto is doorgekruist. Vermeld daarop voor wie de kopie is 

bedoeld en de datum. Je moet dan nog wel het originele identiteitsbewijs 

laten zien. 

Als de receptionist zelf een kopie maakt: 

- Vraag dan of de receptionist het BSN en foto wil doorhalen en op de 

kopie te  schrijven voor wie de kopie is gemaakt, of 

-Geef het identiteitsbewijs met bijpassende hoes af voor een kopie. De 

hoes schermt fraudegevoelige gegevens af, of 

- Gebruik de Kopie ID app van de overheid. Dit is een app waarbij je met 

je smartphone gemakkelijk en veilig een kopie van je identiteitsbewijs 

kunt maken. Je kunt het BSN door strepen en er kan een watermerk 

overheen gezet worden met datum en doel van de kopie. Deze scan kan 

per mail direct naar de accommodatieverstrekker worden gestuurd.  

 - Vraag de kopie van je paspoort bij vertrek terug. 

6. Wanneer de receptie afgifte of kopie eist in verband met zekerheid van 
betaling/borgstelling, kun je het volgende voorstellen:  
- Een vooruitbetaling doen of een garantie voor een bepaald bedrag via 
de creditcard geven. 
- Op campings aangesloten bij Camping Key Europe kun je volstaan met 

het achterlaten van deze kampeerkaart in plaats van het paspoort of 
ID-card. Deze kaart is verkrijgbaar bij de ANWB. 

 

 

 

https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/doc/over-anwb/rechtshulp/paspoortbriefje-duits-uitgebreide-versie.docx
https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/doc/over-anwb/rechtshulp/paspoortbriefje-engels-uitgebreide-versie.docx
https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/doc/over-anwb/rechtshulp/paspoortbriefje-frans-uitgebreide-versie.docx
https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/doc/over-anwb/rechtshulp/paspoortbriefje-italiaans-uitgebreide-versie.docx
https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/doc/over-anwb/rechtshulp/paspoorten-briefje---nederlands-uitegebreide-versie.docx
https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/doc/over-anwb/rechtshulp/paspoortbriefje-spaans-uitgebreide-versie.docx
https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/doc/over-anwb/rechtshulp/paspoortbriefje-turks-uitgebreide-versie.docx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs
https://www.anwb.nl/kamperen/anwb-kampeerkaart-cke
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Bijzondere situaties 

Het is niet altijd mogelijk het 
innemen van het paspoort te 
voorkomen, zo is gebleken uit 
ervaringen van ANWB-leden. We 
noemen hier een aantal gemelde 
situaties: 

• Bij verblijf in Rusland en 

Aziatische landen wordt het 

paspoort soms ingenomen 

voor een aantal dagen voor 

een controle door de 

autoriteiten. 

• Bij deelname aan cruises of 

rondreizen wordt het 

identiteitsbewijs vaak 

ingenomen. Hier zit 

meestal een service-

element achter. In verband 

met veelvuldige 

(nachtelijke) passages van 

landsgrenzen en 

douanecontroles worden de 

reisdocumenten op één 

centraal punt verzameld, 

zodat je niet steeds bij 

aanwezig hoeft te zijn bij 

een controle.  

• Als je een visum in Nederland aanvraagt via een visumdienst. Het gaat hier om 

vrijwillig een organisatie opdragen om het visum voor jou te regelen bij de 

ambassade. Je hebt de keuze om dit zelf te doen of dit aan iemand anders op te 

dragen. 

 

Moderne caravanfabriek voor de Hymer-groep 

Op 10 oktober is de nieuwbouw van LMC Caravan GmbH  & Co, in Sassenberg officieel 

geopend. Deze moderne productiehal gaat maximaal 15.000 caravans voor de gehele 

Erwin Hymer groep produceren volgens de nieuwste technieken. Dus naast de vertrouwde 

LMC merk rollen er nu ook andere caravanmerken van de groep van de band. 

Ulrich Schoppmann, Managing Director van LMC Caravan GmbH & Co, vertelt trots dat de 

caravanproductie nu plaatsvindt in een van de modernste caravanfabrieken  van Europa. 

Met machines op twee productielijnen en een geoptimaliseerde afwerking is een productie 

van maximaal zestig caravans per dag mogelijk. Op deze plek eindigt de productie van 

campers, die zal voortaan in Kehl plaatsvinden  
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Airstream-achtige tandemasser 

Eriba Touring 820 

Met de overname van de complete Erwin Hymer Group door Thor Industries in 

de Verenigde Staten, lijkt het alsof de Duitse ontwerpers tegelijkertijd de 

overzeese invloeden  

hebben over genomen. 

De grootste caravan- 

en camperfabrikant 

ter wereld introduceerde 

begin dit jaar 

de Eriba 

Touring 820, een Airstream- achtige tandemasser.   

Hoewel de Eriba Touring 820 qua uiterlijk en formaat van achten-halve meter 

heel erg Amerikaans oogt, wordt dit vlaggenschip door Hymer gepresenteerd als 

ode aan het originele model uit 1957. 

 

Exterieur 

De originele Touring- bouwwijze, met een sterke kooiconstructie van stalen 

profielen en het om de caravan gewikkelde ‘Crystal Silver’- plaatwerk van 

aluminium, doet ook Amerikaans aan. Wat afwijkt is dat dit model geen voor 

Eriba kenmerkend hefdak heeft, maar een sandwich dak. Het dak is gemaakt 

volgens de door Hymer gepatenteerde PU- Al- methode (vol geschuimd), dat een 

mooie , grote ronding van het dak mogelijk maakt. 

Panoramavenster bij de zitgroep en achterin bij het bed bieden elk een zichthoek 

van maar liefst 180 graden. Alle ramen kunnen open, behalve de gebogen  

 

 

 

 

 

 

 

 

vensters in de  ronde hoeken.                       De rangeerhandgrepen en de 

stoorstang achterop  zijn gemaakt van roestvast staal.  

Rondom de caravan, langs de kenmerkende knik in de wanden, zijn licht                                                           

lijsten aangebracht die de buitenkant ’s nachts sfeervol aanlichten. 

Aan de achterzijde wordt de lichtlijst onderbroken door een massief en stoer 

ogende caravan brede achterlichtunit.   

 

Interieur 

Het interieur vertoont met mat donker houtdecor en lichte  meubelpanelen 
duidelijk overeenkomst met de jachtbouw. Plisséverduistring en plisséhorren zijn 
weggewerkt achter de dubbele wandbekleding en overal tussen de donkere 
meubeldelen is sfeerverlichting aangebracht. De meubels worden met de hand 
gemaakt omdat veel onderdelen afwijkend zijn, zoals het omhooglopende 
werkblad van de keuken en derhalve niet passen in een geautomatiseerde 
productie. De hele uitstraling en het lichtplan, inclusief de luxe materialen die zijn 
gebruikt, 
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passen bij een caravan in deze klasse vanaf 

€ 75.000. Lederen bekleding. 

Een zelf stellend horizontaalsysteem, een 

grote boiler, Alde-verwarming en ook 

airconditioning: het is allemaal standaard.  

Ook het Hymer-Eriba Smart Battery System is 

standaard. Uitbreiding met één of meerdere 

lithiumbatterijen en zonnepanelen is optioneel. 

Wanneer de Eriba Touring 820 in Nederland 

bij een dealer te bezichtigen valt, is nog 

onbekend.  

Houd daarvoor de website van Eriba in de 

gaten. 

www.eriba.nl 
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De beste band haalde bij een noodstop vanaf 80 km per uur een remweg van 43 meter (‘ruim 

voldoende’). De slechtste band uit de test heeft daar 54 meter voor nodig (‘zeer slecht’). Een 

goede band kan een remweg van 38 meter halen. Daarnaast zijn wegligging en grip in bochten 

bij de meeste banden onder de maat. 

Nat wegdek 

De ANWB vindt dat fabrikanten bij de ontwikkeling van bestelautobanden, naast levensduur en 

brandstofverbruik, meer aandacht moeten hebben voor verkeersveiligheid, met name de 

prestaties op nat wegdek. 

Dat banden op alle testonderdelen wel degelijk goed kunnen scoren bewijst de test met 

zomerbanden voor personenauto's in de maat 185/65 R15. Van de zestien geteste banden halen 

twee banden het oordeel (goed), de Bridgestone Turanza T005 en de Vredestein Sportrac 5. De 

overige veertien banden scoren allemaal voldoende. 

De ANWB bandentests worden uitgevoerd in een samenwerkingsverband van Europese 

autoclubs en  Europese consumentenorganisaties. 

 

Veel banden voor bestelbusjes, caravans en campers 
zijn van slechte kwaliteit 

Voor bestelbusjes, campers en caravans zijn nauwelijks goede banden te koop. Dat blijkt uit 

een test van de ANWB. Slechts vijf van de zestien geteste zomerbanden in de maat 215/65 R 

16 C haalden een voldoende. Niet één band scoort goed. Van de overige elf banden 

presteerden er twee matig en negen zelfs slecht. Dit type banden wordt gebruikt voor 

bestelauto's, personenbusjes, campers en caravans. De ANWB maakt zich zorgen over de 

verkeersveiligheid, zeker nu het aantal busjes in woonwijken toeneemt en er bijna één miljoen 

bestelbusjes in Nederland rondrijden. . . . . . . 

 
Een groot deel van de 

geteste banden 

presteert met name 

slecht op het gebied 

van veiligheid op nat 

wegdek (remweg, 

wegligging, 

zijdelingse grip). Het 

lijkt er sterk op dat 

bestelautobanden 

geoptimaliseerd zijn 

voor veel 

draagvermogen, lange 

levensduur en laag 

brandstofverbruik, 

waardoor dit ten koste 

gaat van de 

verkeersveiligheid. 

Geen enkele band 

scoort goed op nat 

wegdek.  

 

 


