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Beste Eribanen,
Dit is al weer het laatste Eriblaadje van het bewogen jaar 2021.
Er moesten door het bestuur heel moeilijke besluiten genomen
worden, waaronder het afgelasten van het 40 jarig jubileum feest.
Han van Wijk (secretaris) gaat de club verlaten aangezien hij een ander merk
caravan heeft aangeschaft. Han, heel hartelijk dank voor al het werk dat je voor de
club hebt gedaan!
Maar er is ook positief nieuws. Ik ben erg blij dat het bestuur weer op sterkte is met
twee nieuwe bestuursleden. Welkom Wim van Dijk en Louis Raaijmaakers.
Meer over de bestuurswisselingen verderop in het Eriblaadje.
Ik vind het heel erg leuk, dat dit blaadje steeds meer een uitgave wordt
“door en voor leden”. Ook deze keer kreeg ik weer van jullie leuke en
interessante kopij toegestuurd. Daarvoor hartelijk dank!
Er zijn in de club enthousiastelingen die gaag winterkamperen. Dat blijkt uit de twee
artikelen in dit blad, die over dit onderwerp gaan. Wordt u ook enthousiast?
Ik wens u heel fijne feestdagen en een gezond en reislustig 2022.
Tot ziens in goede gezondheid,
Jan Engelblik
Webmaster / redacteur

EVENEMENTENKALENDER 2022

EHCN

Link > Pauw recreatie
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Beste Eribanen,
Dit is alweer de kersteditie van ons
Eriblaadje, met dank aan Jan. Ontmoeten
bleef ook in 2021 lastig, maar via jullie
virtuele brievenbus konden we toch
regelmatig bij jullie in huis vallen. Alweer
een jaar voorbij en wat zaten we vol
plannen. Gelukkig hebben wij een
caravan en konden we erop uit. Met de
club zijn er toch 4 weekenden en een
rondreis georganiseerd. Al met al niet
slecht. Zeker als we het enthousiasme
horen van onze leden tijdens en na het
weekend/rondreis. De WhatsApp
groepen kunnen de berichtjes en foto’s
haast niet aan, hahah. TIP: sla de foto’s
niet automatisch op bij WhatsApp, maar
kies bij instellingen voor chat en zet daar
“voeg toe aan filmrol” uit in plaats van
aan. Vind je de foto toch leuk, dan kun je
hem aantikken en bij het tekentje van
verzenden/delen als nog voor bewaren
kiezen. Scheelt je heel veel geheugen in
je telefoon ;-€

mag onze jaarvergadering in maart 2022
plaats vinden. Mogelijk is er dan
gelegenheid om iets extra’s te doen. Ons
glas blijft halfvol.

Nieuwe bestuursleden
Dat brengt me bij de volgende
positieve mededeling en dat in deze
tijden:
Ons bestuur is weer compleet met dank aan
Louis en Wim.
Louis Raaijmaakers, onze nieuwe secretaris,
heeft inmiddels met Han, nogmaals dank
aan onze oude secretaris, contact gehad en
wordt en een goede overdracht is afgerond.
Wim van Dijk wordt onze nieuwe
activiteitencoördinator. Ook hij is al druk
bezig.

Het blijft jammer dat ons 40-jarig
jubileumfeest niet is doorgegaan, maar
het feestcomité hoopt dat jullie toch blij
zijn met de herinnering. Inmiddels
hebben onze leden in België en degene
die onze verrassing verkeerd ingeschat
hadden ook hun badlaken ontvangen.

Als hun enthousiasme en positieve
instelling garant staat voor het welzijn van
deze club, dan gaat de glimlach deze winter
niet meer van ons gezicht af. Voel je vooral
aangesproken door de oproep van Wim,
lees zijn tips, en ga lekker aan de slag. Geen
last van depressie, je energielevel neemt
toe en het voldane gevoel gaat niet meer
weg. Een beter medicijn bestaat er niet om
de donkere, grauwe dagen te overbruggen.

Kost wat moeite, maar dan heb je ook
wat, zullen we maar zeggen. Hopelijk

Betrek Wim er gerust bij. Ik help ook graag
daar waar het kan.
Hopelijk val je niet voor de extreem hoge
- vervolg op pagina 4
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waarde van je Eriba Touring en besluit je
het komende jaar gewoon weer met haar
op pad te gaan. Maar dan hebben we wel
nog wat extra weekenden nodig.
Opmerking: Inruilen voor een andere kan
ook. Bedenk wel dat de wachttijden voor
een nieuwe extreem lang zijn en je
mogelijk niet kunt aansluiten bij de
weekenden/rondreis die je in gedachten
had.
De rondreis Noordoost Duitsland begint
ook steeds duidelijker vormen aan te
nemen. We zitten op 14
aanmeldingen, dus nog ruimte voor
1-2 equipes. De campings die ons
willen ontvangen als groep zijn
helaas iets lastiger te vinden. Van de
eerste aanvraag, was 75% negatief. Veel
campings gaan toch anders om met hun
bedrijfsvoering door Corona. Vaak wordt
nu ingezet op huisjes en/of meer vaste
plaatsen. Maar er zijn al goede
alternatieven in de omgeving gevonden en
zit ik in de afrondende fase. Dus dat komt
goed.
Kunnen we alvast gaan denken aan 2023.
Klinkt ver weg, maar gezien de ervaringen
met het regelen van campings in
Duitsland, zal ik vermoedelijk wat vroeger
aan de slag moeten gaan. Denemarken en
Frankrijk waren duidelijk een makkie.
Dus mijn vraag aan jullie:
Waar willen we in 2023 naartoe?
En in welke periode? Een keertje
september? Naar de zon? Links rijden?

Meeste stemmen gelden. De enige
beperking als werkende zijn (mijn)
verlofdagen, max. 3 weken. Iets langer kan
als de heen- en terugreis in 2 - 4 dagen
totaal kan plaatsvinden. Dus Zuid-Europa
zou dan in 3,5 weken moeten. Maar de
gepensioneerden onder ons kunnen
natuurlijk langer over de heen- en terugreis
doen. Flexibiliteit is er voldoende. Een
weekendje buitenland kan natuurlijk ook.
Ardennen/Eiffel? En ik heb nog een
(hulp)aanbieding staan voor de omgeving
van Ieper/Kortrijk (B) en Zwitserland.
Het staat natuurlijk ieder vrij om ook een
keer een reis(je) naar het buitenland te
organiseren. Voor mij absoluut geen must,
hoor.
Rest me iedereen een gezond en een goed
uiteinde toe te wensen. De feestdagen zijn
een aparte periode. Voor de een lastig, voor
de ander fijn. Maar voor iedereen geldt: ze
zijn toch ook zo weer voorbij. Blijf vooral
gezond, eet en drink met mate en beweeg
daar waar het kan, dan spreken we
elkaar weer virtueel in het Eriblaadje
2022 en zien we elkaar hopelijk weer in
maart.
Groetjes
Angela de Vries,
Voorzitter EHCN
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Door Wim, Esther Louis en Aletta
In 2022 staat voor de
EHCN camping
Pieterom in Sleen
voor ons
gereserveerd van 22
t/m 24 April.
Website: www.pieterom.nl
Soms gaat het organiseren van een camping
voor de EHCN bijna vanzelf, ook camping
Pieterom valt in dit straatje.
Op 6 april 2021 hebben we op facebook een
berichtje geplaatst dat de EHCN een
camping zocht voor een gezellig “lang”
weekendje met de club in 2022.
Hierbij aangegeven, dat we een camping
zochten voor ongeveer 20 caravans, een
overdekte ruimte, goed sanitair (ook voor
mindervaliden geschikt) en internet, meer
hebben we eigenlijk niet nodig. De reacties
waren overweldigend.
Hierbij kreeg ik een leuke reactie via
Messenger van Gert Wouters.
Ze wilden ons graag ontvangen in 2022 of
2023 op hun kleine camping “Pieterom” met
25 plaatsen aan de rand van het mooie
brinkdorp Sleen nabij Emmen. Als ik
interesse had en nadere informatie wilde
kon ik contact met ze opnemen.
* Huidige activiteitencoördinator: Wim van Dijk (red.)

Via Messenger gereageerd, onze club
voorgesteld en onze wensen wat uitgediept
en kenbaar gemaakt.
Wel een puntje van aandacht, de camping
lag ruim 90 minuten rijden vanuit
Veenendaal, dus ff op en neer rijden om
kennis te maken en de camping te bekijken
was er op dat moment niet bij.
Dus Gert Wouters gaf de mogelijkheden op
en rond de camping weer via Messenger.
Bovengenoemde camping is eigenlijk een
prima optie en een uitje organiseren buiten
de camping om is gezien Corona een risico.
Dus besloten dat de leden zelf op eigen
gelegenheid de omgeving mogen
verkennen.
Ons lid Louis en Aletta benaderd of zij dit
evenement met ons wilde organiseren.
Onze toenmalige activiteiten coördinator *
Angela de Vries op de hoogte gesteld van
onze plannen en akkoord gekregen om dit
in gang te zetten.
Tijdens onze vakantie in Winterswijk zijn we
samen met Louis richting Sleen gereden,
we waren immers al een stukje op weg
gezien vanuit Winterswijk.
Kennis gemaakt met de camping eigenaren
Gert en Marga, onze wensen besproken,
aantal plaatsen en prijzen vastgelegd.

- vervolg op pagina 6
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Natuurlijk ook even per mail laten bevestigen.
Terug op de camping in Winterswijk de rollen verdeeld tussen Louis, Aletta, Esther en mij.
Nog even de organisatie van een evenement op een rijtje:
1.

Wensen vooraf vastleggen bij de activiteiten coördinator.
activiteiten@eribahymerclub.nl

2.

Zoeken van een collega lid om het evenement te organiseren (dit om bij ziekte
van het organiserend lid, de organisatie kan worden overgenomen).

3.

Afspraken met de camping schriftelijk vastleggen (bevestiging per mail is prima).

4.

Weekend vastleggen bij de activiteiten coördinator en aanmelden bij het Eriblaadje
(Jan Engelblik). redactie@eribahymerclub.nl

5.

Het maken van een uitnodiging voor het evenement (mag je zelf invullen,
voorbeelden genoeg te vinden binnen onze club).

6.

Het maken van het inschrijfformulier (standaard formulier, dat je hier en daar even
moet aanpassen met de gegevens van jouw evenement).

7.

De uitnodiging en het inschrijfformulier delen met de activiteiten coördinator
(controle 4 ogen principe), Jan Engelblik (legt de documenten vast op de website,
en verspreidt de uitnodiging en inschrijfformulier onder de leden).

8.

Contact houden met de camping eigenaren.

9.

Bewaken van de inschrijvingen en de betalingen door de leden.

10. Verslaglegging van het evenement (Kort verhaaltje i.c.m. eventueel foto’s en dit delen
met onze redactie. Vaak word dit uitbesteed aan een lid die zich heeft ingeschreven
voor het evenement, natuurlijk wel i.o.).
11. Afrekenen met de campingeigenaren.
12. Kort financieel verslag (inkomsten versus uitgaven) maken richting de activiteiten
coördinator.
Al met al valt het organiseren van een evenement best wel mee.
Je kan het natuurlijk net zo gek maken als je zelf wilt.

- vervolg op pagina 7
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TIP: Als je voor het eerst een evenement wilt organiseren “hou het klein, makkelijk en
beperkt” , zodat je ervaring kan opdoen. Je moet niets, vaak is simpel de camping
regelen ook prima…de rest komt vanzelf.
Wij hebben op camping in Sleen ervoor gekozen om op zaterdagavond het eten te
laten verzorgen door infracatering. Zij gaan de BBQ verzorgen voor ons, terwijl wij
gezellig en lekker warm met een hapje en drankje rond de houtkachel kunnen zitten.
Voor vragen m.b.t. het organiseren van een evenement kun je altijd terecht bij de
activiteiten coördinator.
Indien men zich geroepen voelt om voor de club ook een evenement te organiseren,
graag, wij kunnen het niet alleen.
We zoeken voor eind augustus / begin september en november nog een invulling van
onze evenementenkalender.
Wees niet bevreesd, je staat er niet alleen voor, je kan voor vragen of hulp altijd
terecht bij de activiteiten coördinator.

Verder wensen wij iedereen fijne feestdagen
en een gezond 2022 toe.

Met vriendelijke groet,
Wim en Esther van Dijk
Louis Raaijmaakers en Aletta van den Berg

Red.: Kijk voor verdere richtlijnen op de website bij
Evenementen / Richtlijnen Weekend-organisatie.
Klik H I E R om de webpagina te openen

EHCN
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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

Natuur
Ludwigslust

“Rondreis Noord - Oost Duitsland”
Organisatie: Angela de Vries
(Mecklenburg-Vorpommern
en Brandenburg)
30 sept t/m 2 okt
“Tussen de dijken”
Organisatie: Wim en Esther,
Louis en Aletta
Camping: Tussen de dijken
Inundatiedijk Zuid 3 - 4006 PD Tiel
Naar de EVENEMENTENKALENDER 2022

Tiel
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Winterkamperen ?

Doen!

Het klimaat in ons landje is tegenwoordig steeds minder in ‘tijdsblokken’ in te
delen.
In de herfst kan het immers prachtig herfstweer zijn, in de zomer of lente
drijfnat en de winter is niet meer zo barbaars als die vroeger was. Onze
voorouders waren op een strenge winter voorbereid: Metershoge sneeuw of
een onmetelijk dikke plak zwart ijs was bijna ieder jaar te verwachten,
maar nu hebben we ook in de winter vaak mooie dagen met zonneschijn
en de temperatuur overdag en ’s nachts boven nul.
De campings geven steeds meer gehoor aan de wens om ook in de winter te
kunnen kamperen, uiteraard ook ingegeven door het feit dat steeds meer
caravans ook in de winter je een goed verblijf kunnen bieden. De echte
fanatieke kampeerders moeten we niet vergeten, die kunnen zich met
een dikke jas, een kip-aan ’t spit, het houtvuur flink opgestookt en een
stevige pot bier uitstekend buiten vermaken.
Bovengenoemd tafereel hebben wij beleefd in Oudemirdum. We hebben
onze Eriba aangekocht in december 2017 in Leek bij de EribaHymer dealer
Egberts. Zodra het weer in februari het toeliet hebben we hem opgehaald in
Leek en zijn gelijk naar Boskampeerterrein ‘De Waps’ in Oudemirdum
gereden.

Nummer 7 - december 2021

Een prachtige camping waarvan het mooie terrein in de zomer als de camping
strak vol staat, een beetje teniet wordt gedaan door de vele caravans. Nu
waren de meeste plaatsen leeg en dat biedt een hele andere aanblik. De
plaatsen die wel bezet waren, dat waren net als wij genieters van het moment!
Het toiletgebouw is verwarmd en biedt een heerlijke warme douche zonder
muntjes!
Even de Eriba of voor anderen het camperbusje waarmee een grote reis in het
verschiet ligt uitproberen….Overdag lekker wandelen en ’s avonds lekker warm
bij de kachel.
De lucht was ’s avonds vol met sterren in het nog donkere Friesland. En
inderdaad hebben we de liefhebbers met de kip aan ‘t spit ook ontmoet. Heel
gezellig allemaal.
Oudemirdum is een leuk plaatsje, met een kerk een kroeg (restaurant) en een
mooi wandel- en fietsgebied uiteraard ook voor ieder ander jaargetijde.
Winterkamperen op boskampeerterrein de Waps, het is ons heel goed bevallen
en hopelijk kunnen we er deze winter weer van genieten!
Lieve Eribanen, tot slot: blijf gezond en heel graag tot ziens in het nieuwe
seizoen.
Hartelijke groet, Aad en Jeanet Jonker

Winterkamperen in Friesland
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- 20 ?
Brrrr!

Zo’n 20 jaar geleden werden er door EHCN
clubleden ook winterkampeerreizen
georganiseerd. Onder andere naar Camping
Steinplatte in Waidring Oostenrijk. Men ging
op stap met Eriba Tourings.
(Zie de foto op de omslag.)

Antwoord: NEE!
Wij hebben in het
Sauerland zelfs 20 graden
vorst gehad en hadden daar
‘s nachts in de caravan helemaal niets van
gemerkt. Ik dacht bij het opstaan alleen
dat onze buiten temperatuurmeter kapot
was. Tip: Pak bij deze buitentemperaturen
alleen geen stalen tentstok vast, want je
zit meteen vastgevroren….. :-)

Camping Steinplatte
Corrie en ik zijn nu mid 70 en zijn al meer
dan 40 jaar lang enthousiast winterkampeerders.

Op weg naar het Sauerland 1991

Als wij tegen vrienden en kennissen vertellen
dat we weer weg gaan in december of
januari naar Oostenrijk of het Sauerland met
de caravan krijgen we altijd de opmerkingen:
“is dat niet erg koud in zo’n caravan?”

Een goede voorbereiding van een
winterreis is wel verstandig.

Winterkamperen vereist heel andere
voorbereidingen dan een zomervakantie.
Wat kun je zoal doen om buiten het
hoogseizoen in de winter zorgeloos te
kunnen kamperen?

Sneeuwkettingen hebben wij voor de
caravan nooit meegenomen en hebben ze
ook nooit nodig gehad.

- vervolg op pagina 9
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In de eerste caravans hadden we geen
Truma DuoControl (automatische
gasfleswisseling) Dat bleek lastig. Je moest
dan veelal ‘s nachts je caravan uit om van
gasfles te wisselen, omdat de ene fles leeg
was. De DuoControl wisselt automatisch,
zodat je overdag je lege gasfles kan
vervangen voor een volle, zonder dat de
kachel uitgaat.
Zorg wel dat je propaan stookt. Butaan is bij 4
graden onbruikbaar. Er vindt geen gasvorming plaats.
Een Truma Eis-Ex (reduceerventiel
verwarmer) op het reduceerventie is ook
handig. Rond de 0 graden kan het
reduceerventiel bevriezen en valt de kachel
uit.
Moderne caravans zijn heel geschikt om er in
de winter mee op uit te trekken.
Afstandschotten achter de rugkussens
vookomen condensvorming. en vastvriezen
van de kussens aan de wand. Een
ringverwarming zorgt dat de warmte ook in de
afgesloten ruimtes kan komen.
Neem ook vier stevige plastic zakken mee
voor om de caravanpoten en 4 plankjes. Dan
vriezen de poten niet aan de grond vast en
hang het 220V snoer wat hoger op. Dan
vriest dat niet vast in de sneeuw en hoef je
het niet uit te hakken als je weer vertrekt.
Om condens in de caravan tegen te gaan is
het verstandig om goed te ventileren. Ga je
wandelen of sporten, zet het dakluik open.
Vrieslucht is droog en door goed te ventileren
verdrijf je het vocht.

‘s Nachts blijft de kachel bijna altijd aan. De
Truma kachels zijn extreem beveiligd, dus je
hoeft niet bang te zijn dat er iets mis gaat.
Het zachte zoemen van de kachelventilator
kan een storend element zijn. Elektrisch
stoken is veelal geen optie, want sommige
campings rekenen tot € 0,70 voor een
kilowatuur. Daarom is het ook duur om de
elektrische vloerverwarming aan te zetten.
Gas stoken is een prima oplossing en
goedkoper. Mocht er iets bevriezen, dan is
het handig om een föhn bij de hand te
hebben.
Een speciale wintertent of klompenhok voor
je caravan is een must. Vaak heeft de tent
een extra sterk frame om de sneeuwlasten
te kunnen dragen.

Een paar sneeuwkettingen
hebben we vaak in het buitenland gebruikt.
In de winter even snel van A naar B rijden
met de caravan is er niet bij. Neem de tijd

- vervolg op pagina 10
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Wij genieten heel erg van het winterkamperen.
Het is een sportieve bezigheid en we kunnen het
iedereen aanraden…..
Wie heeft zin in een
EHCN wintermidweek / winterweekend
ergens in 2022 / 2023 ?
Reageer naar:
redactie@eribahymerclub.nl

bij winterse omstandigheden, je hebt je huis bij
je!
Een leeg ruitensproeier reservoir is heel
vervelend. Zonder ruitensproeiervloeistof wordt
je voorruit één grote smeerboel door de
opspattende sneeuw-zoutblubber.
Vanzelfsprekend zit er antivries in het reservoir
tot -30 graden.

Vele campings, ook in Nederland, zijn
ingericht voor winterkampeerder. Zij hebben
goede droogruimtes om je kleding te drogen en
sommige wintersportcampings hebben zelfs al
centrale gasaansluitingen, zodat je niet meer
met gasflessen hoeft te slepen. Bij meer dan
10 graden vorst kun je in 4 dagen wel 11 kg
gas verstoken! Ook is het verstandig om een
sneeuwschuiver en een bezempje mee te
nemen. In Waidring (Oostenrijk) viel er tijdens
onze vakantie in een paar dagen meer dan
2,50 m sneeuw. Ja, dat was extreem… Dan is
een sneeuwschuiver en een bezempje heel erg
handig.

2,50 m sneeuw in een paar dagen
was wel wat erg veel…maar heel leuk….

…… en toen kwam er hulp
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De E-bike accu is een kostbaar, maar ook kwetsbaar onderdeel van
de elektrische fiets. Iedere e-biker merkt dat de capaciteit van de
accu in de winter aanzienlijk minder is dan in de zomer. Rond de 20
graden heeft de accu zijn beste capaciteit.

EHCN

De accu van de E-bike kan namelijk niet goed tegen vorst en zal, zoals al
aangegeven, minder presteren bij koud weer.
Hoe behandel ik mijn accu in de winter?
Zoals hierboven al aangegeven, de e-bike accu houdt niet van koude.
Als je de e-bike in de winter niet gebruikt, zet de fiets, oplader en accu in een droge
ruimte van minimaal 10 graden. De meeste e-bikes zijn voorzien van verwijderbare
accu’s, die je eenvoudig kunt afkoppelen. Je kunt de accu dan mee naar binnen
nemen om op te laden of te overwinteren. Staat je e-bike in de winter en bij vorst
buiten? Dan is het advies om de accu te verwijderen en pas terug te plaatsen,
wanneer je de fiets gaat gebruiken.
Tijdens de koude verlies de accu zo’n 25% van zijn capaciteit en vermogen.
Gebruikt je de e-bike in de winter, dan wordt door een goed batterij management
systeem (BSM) de accu bij kou beschermd door minder vermogen te leveren.
Deze beschermende functie is er om de levensduur van uw accu te verlengen.
TIPS voor de winter
• Moet een koude accu worden opgeladen, laat dan de accu eerst even op
kamertemperatuur komen.
• Laad daarna de accu op bij kamertemperatuur.
• Staat uw e-bike een hele dag in de kou, neem de accu mee naar binnen.
• Laadt de accu regelmatig op, ook als hij nog niet helemaal leeg is.
• Laat uw e-bike nooit met een bijna lege accu in de kou staan.
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Een tijdje geleden waren
wij bij Hanny van de
Zalm en hadden het
natuurlijk ook over de
club. Hanny had alle
Eriblaadjes nog vanaf
1986
t/m 2018 in de kast staan
maar wilde ze wel kwijt, dus ik zei, die wil
ik wel meenemen. Al lezend kwam ik op
het idee om een kort overzicht te maken
van de eerste 10 jaar nu de club 40 jaar
bestaat.
Al lezend door de blaadjes, beginnend in
augustus 1986, kom ik toch onderwerpen
tegen die nu in deze tijd ook nog spelen.
Voor het zittende bestuur toen, was er
een interim-bestuur. Het toenmalige
bestuur ging enthousiast aan het werk,
veel dingen moesten geregeld worden,
zoals het huishoudelijk regelement. Zoals
waar gaan we vergaderen, schrijven we in
het blaadje wat er zoal besproken is. Het
belangrijkste voor de club zijn natuurlijk
de rally’s. Er was nog geen rally
coördinator, de secretaris deed dit werk
er bij. Door de leden is toen geopperd via
een enquête door een aparte commissie
aan te stellen. De club bestond in die tijd

uit 117 leden en er waren rally’s met wel
50 equipes. Als ik dit zo door lees
realiseer ik me dat het een flinke klus is
geweest om een blaadje in elkaar te
zetten. Eerst natuurlijk uittypen wat
toegestuurd is op speciaal stencil papier
dan stencilen, vouwen en dan versturen.
Dat is toch voor deze tijd een stuk
makkelijker, maar ik onderschat het
werk nu niet. Voor die tijd zag het
Eriblaadje er verzorgt uit. De redacteur,
voorzitter, secretaris en de techneut
schreven hun stukje net als in deze tijd.
De verslagen van de rally’s was ook
natuurlijk een terug komend item. Ook
werden er veel buitenlandse rally’s
vermeld. In het blaadje van februari
1987 lees ik dat dit jaargang 4 is. Hier
maak ik dus uit op dat in 1983 heet
eerste clubblad uit is gekomen. In het
blaadje van april werd besloten om een
rallysecretaris aan te stellen maar het
verzenden van de rally gegevens
worden wel centraal verstuurd. Jaarlijks
vindt er op uitnodiging van de directie
van Eriba-Hymer te Bad Waldsee een
vergadering plaats waar banden worden
versterkt en de laatste gegevens
uitgewisseld tussen clubs en directie. In
februari 1988 lees ik dat het toch een
hele klus was om een rallycommissie in
het leven te roepen met hulp van de
leden.
Half 1998 wordt een nieuwe redacteur
benoemt en het clubblad krijgt een
nieuwe voorkant. In juni 1990 wordt
veel geschreven over het aanstaande
10 jarig jubileum van de club en kom
dan onze naam tegen, aangezien wij lid
zijn geworden.
Nu ook even over het jubileum
- vervolg op pagina 16
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We moesten op een bepaalde plek aanrijden en kregen daar een puzzelroute
uitgereikt om zo op de plaats van het feest te arriveren. Het werd Deventer een
camping aan de IJsel. De volgende dag met een cruiseschip op de IJsel gevaren
waar we een mooi feest hebben gehad. Van tijd tot tijd hoorde je de boot over de
bodem van de rivier gaan omdat er weinig water stond.
Tot slot van mijn relaas, een klein overzicht-staatje over die 4 jaren, om eens te
zien met wat voor caravans onze leden naar de rally's toe komen. De getallen
worden in procenten gegeven, zodat u een duidelijk beeld krijgt van b.v. de
verschuiving van de caravan types die er in de club plaatsvond.
Jaartal
Ledental
Puck
Pan
Familia
Triton
Troll
Nova
Eribelle
Overige

1989
110
11,8%
33,6%
8,2%
24,5%
7,3%
6,4%
---8,2%

1990
112
8%
34,8%
7,2%
25%
8%
7,2%
---9,8%

1991
108
7,4%
30,6%
6,5%
33,3%
8,3%
7,4%
3,7%
2,8%

1992
100
6%
28%
9%
37%
9%
6%
3%
2%

EHCN

40

U ziet het, de Puckjes en de Pannetjes lopen in aantal
terug, de Familia's blijven redelijk constant, de Tritons
nemen fors in aantal toe, terwijl de Trollen maar een
lichte stijging vertonen.
De Nova's blijven ook aardig stabiel, terwijl van de
Eribelle/bette's de eerste 2 jaar geen gegevens bekend
zijn, zij zijn waarschijnlijk bij de categorie "Overige"
geplaatst, die overige types zijn o.a. de campliners en
een 0dim.
Het ledental
Steeds is het aantal mensen, dat aan het begin van het
jaar lid is, vrij stabiel, maar neemt meestal in de loop
van het jaar toe.
Het ledental bleef al een aantal jaren schommelen
tussen 100 en de 120 leden.
Peter Numan
Veel gegevens heb ik letterlijk zo overgenomen.
Ik vond het leuk om dit uit te zoeken.
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door Jos Leber
Wat wij ideaal vinden is om net als thuis een magnetron aan boord te hebben. We
hebben een klein type gevonden en op maat een stuk rvs plaat laten maken en daar de
magnetron mee opgehangen onder de kastjes zoals je op de foto ziet. Die magnetron is
er niet voor gemaakt om op te hangen en er komen veel krachten op vrij in de bochten,
dus je moet hem goed vastzetten met bv beugeltjes aan het frame aan de achterkant,
anders vliegt hij eruit. Dat is ons gebeurd met wat schade. *
Zo’n magnetron is ideaal als je niet zo van koken houdt. Je kunt dan eten maken voor
een paar dagen en in bakjes van de chinees bewaren in het het vriesvak en koelkast en
dan heb je in 3 minuten weer een warme maaltijd. Verder zijn er in Frankrijk in de grote
supermarkten heel veel kant-en-klaar maaltijden, die geschikt zijn voor de magnetron
en die je in ca 3 minuten per bord zo kunt opwarmen en uitserveren.
Mochten jullie nog nadere informatie willen dan hoor ik wel: leber.jos@gmail.com
Jos Leber

* Opmerking van de redactie: een magnetron is een zwaar apparaat dus goede montage
is heel belangrijk. Caravanfabrikanten plaatsen de magnetron veelal in een kastje. Wellicht
is dat bij latere inbouw van een magnetron ook een mogelijkheid, al is dat in een touring lastig.
Overleg desnoods even met je dealer of de gekozen montage verantwoord is..

Nummer 7 - december 2021

18

Ouderdom van caravanbanden controleren
Hier is een simpele tip om de ouderdom van je banden te bepalen.
Het staat geschreven op de zijkant! U kunt de fysieke ouderdom van elke caravanband
berekenen door de markeringen op de zijkant van de band te bekijken en het „DOT”symbool te volgen:
• De laatste vier cijfers geven de week van de fabricatiedatum van de band aan.
• Het eerste paar van die laatste vier cijfers geeft de week van de fabricatiedatum van de
band aan (gaande van „01” tot „53”).
• Het tweede paar van die laatste vier cijfers geeft het fabricatiejaar aan.
Een band met een DOT van XXXXXXX4614, bijvoorbeeld, heeft een fabricatiedatum uit de
46ste week van 2014.

Caravanbanden kunnen, met goed onderhoud, tot wel 10 jaar meegaan. Het profiel ziet er dan
vaak nog prachtig uit, maar veelal zijn dan kleine scheurtjes in het rubber te zien, voortkomend uit verdroging van het rubber. Zodra verdroging is te zien, dienen de banden
vervangen te worden. Heeft u een “100 km” keuring met sticker voor de Duitse snelwegen,
dan mogen de banden niet ouder zijn dan 6 jaar.
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Het

bestuur
en de

redactie
wensen
een heel fijn

en een gezond

tweeduizendtweeënentwintig
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Angela heeft voor de weekendorganisatoren als
dank prachtige patchwork / quilts gemaakt.
SUPER!

Indertijd hebben wij voor onze Eriba puck (uit 1991) een luifel met
zijflappen aangeschaft, maar nauwelijks gebruikt. Hij ligt al jaren bij mij
op zolder en ik wil hem wel kwijt. Mocht er onder Uw leden iemand zijn
die ik daar blij mee kan maken mag hij/zij hem bij mij (gratis) op komen
halen.
Ik woon in Dronten en mijn telefoonnummer is 0321 314 414.
Met vriendelijke groet,
Jenny van der Beek.
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Advertenties

Link naar > Ridderbeks

Link naar > Egberts - Leek

>Link naar Martens caravanbouw

