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Beste Eribanen,

Onze Eriba Nova staat keurig overdekt in de stalling en zal daar pas in 

maart weer uitkomen. Vele jaren zijn we in de winter op pad geweest met 

de caravan naar sneeuwrijke gebieden, maar gezien onze leeftijd reizen 

we in de winter nog wel, maar dan zonder caravan. 

Het winterkamperen hebben Corrie en ik altijd 

fantastisch gevonden. Maar ….of onze Eriba ook 

genoten heeft van de hoge sneeuwlasten en autobanen 

in Duitsland met invretend strooizout ?…….. Bij inruil 

bleek van niet…..

Aangezien Corrie en ik al een eind op weg zijn naar de 80 en gelukkig nog steeds gezond 

en reislustig zijn, plannen we in het vroege voorjaar van 2023 een reis naar het zuiden, 

richting warmte. We gaan eens kijken hoever we kunnen komen, wellicht Portugal….? 

Gezien mijn leeftijd vind ik het verstandig om het bestuur wat te verjongen en na 10 jaar 

bestuurschap in 2023 terug te treden als bestuurslid. Het bijhouden van de website en het 

verzorgen van het Eriblaadje wil ik tot nader order graag verzorgen, maar een achtervang 

lijkt me verstandig.                     

Mijn huidige motto: Wees vriendelijk voor elkaar, ook richting het bestuur en geniet 

van elke dag die er is…… en bijvoorbeeld  van de  vele EHCN weekenden en reizen, 

die er volgend kalenderjaar 2023 op stapel staan, weer georganiseerd door zeer 

actieve EHCN leden:
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Jan Engelblik

Webmaster / redacteur

NAAR DE EVENEMENTENKALENDER 2023 VROEGE VOGELS

• Vroege vogels
• De Betuwe (Geanuleerd)
• De Rijn - Moezelreis 
• De rondreis “Zuid - Oost Duitsland”
• Ter Stal
• Het weekend in september
• De Gervense Heide

                                  Kortom:   “Voor ieder wat wils”

https://www.eribahymerclub.nl/eriba%20club%20evenementen%202023.htm
https://www.eribahymerclub.nl/eriba%20club%20evenementen%202023.htm
https://www.eribahymerclub.nl/eriba%20club%20evenementen%202023.htm
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Beste Eribanen,

Op zaterdagochtend 19 november heeft het 

bestuur in Brielle bij Jan thuis weer eens van 

gezicht tot gezicht vergaderd. Het voelde goed om 

elkaar weer lijfelijk te ontmoeten. Via teams 

vergaderen is een prima alternatief, maar soms is 

het beter om elkaar te zien. Dan helaas maar wat 

kosten voor de club.

Nu was het echt nodig. Er waren wat mails binnen 

gekomen en die wilden we zorgvuldig en netjes

behandelen. Onze secretaris zal jullie hier in dit 

Eriblaadje verder over informeren.

Blijft voor mij als voorzitter de actie openstaan om 

een beroep op jullie te doen voor het vinden van

twee bestuursleden. Door een samenloop van 

omstandigheden zijn we opzoek naar zowel een

penningmeester als een algemeen bestuurslid. 

Met andere woorden geen bestuursvergadering 

meer in het gastvrije Brielle na de jaarvergadering 

van maart 2023 

Dick en Marleen hebben besloten dat zij niet meer 

verder gaan met kamperen. Ze hebben hier lang 

over nagedacht maar toch besloten om hun 

caravan te verkopen. Dit is inmiddels gebeurd en 

volgens de statuten mag hij dan ook geen 

penningmeester meer zijn per 1 januari 2023. 

Gelukkig voelt Dick zich nog altijd zeer betrokken 

bij de club en heeft hij aangeboden om als 

boekhouder voor ons tijdelijk door te gaan totdat 

we een vervanger voor hem hebben. En zoals we 

Dick hebben leren kennen, zal hij ook zorgen voor 

een zorgvuldige overdracht en inwerkperiode.

Dank hiervoor. Dat geeft ons even lucht. En die 

hebben we hard nodig want dit gaat hij natuurlijk 

geen jaren doen. Maar het fijne is dat wanneer jij je 

uitgedaagd voelt om zijn werkzaamheden voor de 

club over te nemen, je er niet alleen voor staat.

Ook Jan heeft besloten om tijdens de jaarvergadering 

terug te treden als algemeen bestuurslid.

Graag wil hij, na 10 jaar bestuurslid te zijn geweest, 

ruimte maken voor verjonging. Gelukkig vindt hij het 

redactionele gedeelte nog steeds super leuk. En 

daarmee is onze ondersteunende functie als 

websitebeheerder/redacteur nog wel bezet. Echter 

ook hier zou achtervang een goede zet zijn.

Dus wie-o-wie heeft interesse in het opvullen van de 

vacature van:

• Penningmeester

• Algemeen bestuurslid

• Achtervang websitebeheerder en/of redacteur

Om een goed beeld te krijgen wat de functie 

Penningmeester en algemeen bestuurslid inhouden,

verwijs ik jullie naar de vacature teksten in dit 

Eriblaadje. De aftredende bestuursleden zijn 

natuurlijk ook graag bereid om geïnteresseerde van 

informatie te voorzien.

Voor achtervang websitebeheerder en/of redacteur 

verwijs ik je maar meteen naar Jan. Met name de

functie websitebeheerder vraagt behoorlijk wat 

digitale vaardigheden, 

ervaring en interesses. Op

papier is dit niet zo 

gemakkelijk vast te leggen.

Is er ook nog iets leuks te 

melden, zo vlak voor de 

feestdagen? Zeker.

Zo als jullie kunnen zien is de agenda voor 2023 weer 

aardig gevuld. Onze activiteitencoördinator

heeft enkele leden enthousiast gekregen om wat 

voor de club in 2023 te organiseren. SUPER! 
En dank aan deze leden.

Alleen is mei komend jaar een lastige. Met de 

meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren allemaal 
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vallend in mei zorgt ervoor dat 

het ons tot op heden niet 

gelukt om iets vanuit de club in 

Nederland te organiseren. 

Daarom hebben wij besloten 

weer eens naar een weekje 

langs de Rijn in Boppard,

omgeving Koblenz, te gaan 

staan. Nu leek het ons leuk 

wanneer we dit ook met andere 

leden konden doen. Vandaar onze 

spontane actie: kom er gezellig bij. 

Het enige wat je moet doen is zelf 

contact opnemen met de camping 

om te reserveren en er heen te 

rijden. Gezelligheid en activiteiten 

worden verzorgd door de leden ter 

plaatse. We zijn inmiddels met 7 

caravans. TIP: Wacht niet te lang als 

je langs de Rijn wilt staan. Deze 

plaatsen zijn zeer populair en snel 

volgeboekt.

Het staat ieder lid natuurlijk vrij om 

ook zo’n oproep te doen.

Daar we niet weten wat de 

energiecrisis brengt, hebben we besloten de 

grote buitenlandreis weer in ons grote buurland 

Duitsland te houden. Misschien iets minder, 

twee keer Duitsland, maar hier is nog zeker veel 

te zien en de prijzen waren nog redelijk te 

noemen, onder andere dankzij de ACSI-korting.

Deze keer beginnen we in het Midden en 

zakken dan af naar het Zuiden. Voor de 

geïnteresseerden hebben we wat technische 

snufjes toegevoegd. Zo komen we in de buurt 

van een aantal aanbevelenswaardige 

automuseums (Horsch/Trabant, BMW en 

Mercedes) en is het Zeppelin museum, eventueel 

met rondvlucht, ook een aanrader. Tevens proberen 

we, bij voldoende

belangstelling, een rondleiding bij de Hymerfabriek 

te regelen. Ons vorige bezoek als club was in 2016. 

Waarschijnlijk mogen we nog steeds niet de bouw 

van de Touring zien, maar de rest is ook interessant. 

Tevens doen we weer een aantal plaatsen aan, waar 

je normaal niet aan denkt om deze te bezoeken. Al 

met al heb ik getracht voor iedereen wat wils te 

organiseren. Inmiddels hebben zich 9 caravans 

aangemeld. Er zijn dus nog een aantal plaatsen vrij 

om aan te sluiten.

2023 heeft alles in zich om weer een mooi jaar voor 

ons als club te worden.

Maar onthoud: de club kan alleen bestaan wanneer 

leden iets voor elkaar willen betekenen.

Dus help ons het bestuur weer op volle sterkte te 

krijgen.

 

Groetjes,

Angela de Vries,

voorzitter EHCN

Boppart
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Wij zijn opzoek naar een:  Penningmeester

Aantal uren:  Gemiddeld 2 uur per maand

Piekmoment:   1 ste kwartaal: factureren leden en jaarverslag met kascontrole

Het bijwonen van vergaderingen:     -  feb + nov = ontmoeten

     -  jun + sep = via teams (internet)

De beloning : Een dankbare club

Wie ben jij?

• Jij hebt hart voor de club

• Jij bent niet bang voor de verantwoordelijkheden die bij deze functie komen kijken

• Jij krijgt energie van het aangaan van uitdagingen

• Jij hebt oog voor een veilige (digitale)werkomgeving

• Jij werkt graag samen met andere vrijwilligers in teamverband

Jouw nieuwe functie

• Maakt deel uit van het dagelijks bestuur van onze club

• Draagt zorg voor alle financiële zaken waarmee de club te maken krijgt

• Adviseert het bestuur of de plannen financieel haalbaar zijn

• Betaalt de rekeningen en controleert de inkomsten

• Stuurt de rekeningen uit voor contributies

• Zorgt ervoor dat de cijfers, verslagen en overzichten op orde zijn

• Maakt periodieke begrotingen, financiële verslagen en de jaarrekening met kascontrole

Onze ideale kandidaat

• Heeft een goed financieel inzicht

• Beschikt over organisatievermogen

• Is voldoende theoretische onderlegd in boekhouden

• Heeft de juiste digitale vaardigheden om te gaan werken met e-boekhouden (online

boekhoudprogramma)

Wil je meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dick Muller , onze huidige 

penningmeester, en of Angela de Vries, onze voorzitter.
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Wij zijn opzoek naar een: Algemeen Bestuurslid
Uren: Variabel
Piekmoment:  Naar eigen inzicht
Het bijwonen van vergaderingen feb + nov = ontmoeten

jun + sep = via teams (internet)
Beloning: Een dankbare club

Wie ben jij?
• Jij hebt hart voor de club;
• Jij bent niet bang voor de verantwoordelijkheden die bij deze functie komen kijken;
• Jij krijgt energie van het aangaan van uitdagingen;
• Jij hebt oog voor een veilige (digitale)werkomgeving;
• Jij werkt graag samen met andere vrijwilligers in teamverband.

Jouw nieuwe functie
• Neemt actief deel aan het bestuur;
• Bepaalt mee met het door het bestuur gevormd beleid;
• Assisteert daar waar behoefte is;
• Vertegenwoordigt het bestuur in de werkgroep voor clubjubileum;
• Vervangt indien nodig een ander bestuurslid.

Onze ideale kandidaat
• Is assertief;
• Heeft samenwerkende vaardigheden;
• Is vaardig met e-mail en social media;
• Beschikt over contactuele vaardigheden;

Wil je meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Engelblik , onze algemeen 
bestuurslid en redacteur website, en/of Angela de Vries, onze voorzitter.
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Beste Eribanen,

Mariëtte en Ad Konings uit Alphen hebben zich aangemeld voor het lidmaatschap 

van onze club met een Eriba Touring 410, hartelijk welkom!

Frans de Jager ziet af van een verder lidmaatschap van onze club. Frans heeft 

zoveel last van artrose dat hij besloten heeft zijn Eriba weg te doen.

Frans hartelijk bedankt voor zo vele jaren kampeerplezier samen met ons.

Financiele afspraken betreffende  weekenden

Tijdens de laatste twee Rally’s van dit jaar zijn problemen ontstaan tussen leden 

en organisatoren van de weekenden. Hierbij hebben leden zich op een ongelukkig 

moment afgemeld, waarbij de organisatoren zich reeds hadden verplicht aan 

financiële consequenties.

Leden hebben zich hierbij beroepen op een draaiboek, waarin gesteld zou zijn dat 

zij bij ziek worden altijd hun inschrijfgeld voor een evenement terug zouden 

krijgen.

In dit draaiboek staat niets opgenomen over terugbetaling omdat in het 

huishoudelijk reglement al een passage hierover is opgenomen. 

Onder artikel 3 staat: "Het bestuur kan beslissen: van leden die zich voor een 

evenement hebben aangemeld maar niet hebben deelgenomen, in bijzondere 

omstandigheden, betaling van de gemaakte kosten verlangen”.
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Met andere woorden het is aan het bestuur om te beoordelen of de 

omstandigheden bijzonder genoeg zijn om over te gaan tot terugbetaling 

wanneer het lid niet in staat was om deel te nemen aan een weekend.

Nu is de vraag wat het bestuur bijzondere omstandigheden vindt? 

Als bestuur vinden we dat alleen ziekte onvoldoende is om te zien als een 

bijzondere omstandigheid. Uitgezonderd als het een directe relatie heeft met 

een levensbedreigende ziekte. Andere bijzondere omstandigheden vinden we 

ook een ziekenhuisopname, ongeluk of een overlijden tot de 2de graad.

Het afsluiten van een annuleringsverzekering kan uitsluitsel bieden.

Vorden 1990
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Beste Eribanen,

Deze maand heeft het bestuur eindelijk 
weer eens fysiek bij elkaar kunnen zitten 
om te vergaderen. Voor mij de eerste keer 
als lid van het bestuur. Fijn om te weten dat 
onze club er financieel gezond bijstaat. Ook 
blijft ons ledenbestand stabiel en mogen we 
nog steeds nieuwe leden bijschrijven.
Ook hopen we corona een beetje achter 
ons te kunnen laten en onze zieke leden de 
komende tijd weer eens een kaartje te 
kunnen sturen. 

Tijdens het Tielse weekend hebben we nog 
even stil gestaan bij het overlijden van ons 
clublid Alex Beets. Een markante man, die 
ik tijdens één van onze buitenlandse reizen 
goed heb leren kennen. We zullen zijn 
verhalen missen.

We kijken terug op een mooi gevulde 
agenda in 2022, waarbij ik met 
aanstormend talent mooie weekenden heb 
mogen organiseren.
Het leuke is dat je dan pas echt je 
medeorganisatoren leert kennen. 
Hierbij wil ik dan ook mijn mede 
organisatoren bedanken voor de fijne 
samenwerking:
• Louis en Aletta
• Popko en Truus
Het leuke is dat zij ook in 2023 een 
weekend gaan organiseren in Putten en 
Berg en Dal. Hierbij sluiten Frans en Hetty 
van der Wee ook aan als nieuw 
organiserend talent.

Helaas heb ik dit jaar ook negatieve 
ervaringen opgedaan als organisator en op 
persoonlijke titel. 
Tijdens de ALV zullen wij hier als bestuur 
op terug komen.
Mede door het bovenstaande heb ik helaas 
het weekend in april 2023 met Camping 
Betuwe in Kesteren moeten annuleren. 
Vervelend voor de organisatoren van het 
weekend. Frank en Karin, Esther en ik 
zullen proberen voor dit weekend een 
nieuwe invulling te vinden.
Fijn dat er volgende jaar toch clubleden zijn 
opgestaan om een weekend te 
organiseren. 
Heb je vragen, ik sta altijd voor je klaar om 
je te helpen.

We zijn bezig om het document 
“hoe organiseer je een weekend” te 
herschrijven. Dit helpt je bij het organiseren 
van een weekend. We houden het 
laagdrempelig en ons motto blijft 
“niets moet veel mag”.
Ook wordt het “standaard”  inschrijfformulier 
herschreven om situaties, die dit jaar zijn 
ontstaan, te voorkomen en duidelijkheid te 
verschaffen. Dit document dient ook altijd te 
worden ingevuld door de leden bij 
inschrijving en te worden teruggestuurd 
naar de organisator van het weekend.

2023 staat weer voor de deur, de 

feestdagen komen er aan en veel Eriba’s 
staan in de winterstalling.
Mijn Eriba is deze maand naar de 
schadehersteller geweest en heeft een 

Vervolg pagina 10
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onderhoudsbeurt gehad met nieuwe bandjes. Hij staat nu lekker uit te rusten in de 
winterstalling om volgend jaar weer vele kilometers te kunnen maken.
Mei, juni en juli staan in het teken van Duitsland.
In mei kunnen jullie op eigen initiatief deelnemen aan de Rijnreis.
In juni en juli gaat de EHCN weer op rondreis in Zuid Duitsland.
Na de zomervakantie is de agenda goed gevuld met mooie weekenden in Nederland:
• Holten
• Berg en Dal
• Putten
Voor de details kijk eens op onze website.  
Graag zie ik mijn mailbox vollopen met de organisatie van weekenden door onze leden, 
meld je aan via  activiteiten@eribahymerclub.nl, appen of bellen mag natuurlijk ook.

Ik wens ieder veel gezondheid en fijne feestdagen toe.

Wim van Dijk
Activiteitencoördinator EHCN

NAAR DE EVENEMENTENKALENDER 2023

Sleen

mailto:activiteiten@eribahymerclub.nl
https://www.eribahymerclub.nl/eriba%20club%20evenementen%202023.htm
https://www.eribahymerclub.nl/eriba%20club%20evenementen%202023.htm
https://www.eribahymerclub.nl/eriba%20club%20evenementen%202023.htm
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Weekend Wijk bij Duurstede 4-6 november 
2022

Vrijdag 4 november vertrokken wij met onze 
caravan naar Wijk bij Duurstede, waar wij 
rond 13.00 uur aankwamen en nog een half 
uurtje moesten wachten, aankomsttijd was 
namelijk 13.30 uur. Dit was geen probleem 
want er waren al Eribanen aanwezig waar 
we een praatje mee konden maken. We 
kregen van de camping eigenaar plaats 27 
toegewezen in de zon vlak bij alle 
faciliteiten op het voorste veld met de 
grasstenen. Hier mocht je zelf je caravan op 
z’n plaats zetten. Op het achterste veld van 
de camping moest je de caravan over 
houten platen rijden om je caravan op je 
plaats te zetten, dit ter bescherming van het 
strakke grastapijt. Er was een super mooie 
verwarmde recreatieruimte op de camping 
waar wij gebruik van mochten maken als 
club. De opening was rond 20.00 uur dit 
werd gedaan door Popko, dit was de start 
van het weekend, iedereen was erg 
enthousiast over de camping. Begin van de 
avond met diverse Eribanen eten besteld bij 
de plaatselijke thuisbezorger. De avond 
verliep heel gezellig met hapjes en de 

nodige drankjes, we 
hebben veel 
bijgepraat die avond. 
Voor de zaterdag 
stond er een 
stadswandeling op 
het programma, die 
om 14.00 uur begon, 
dit was door Clemy 
geregeld, deze 
begon bij de VVV in 
de stad. Omdat wij 
nog veel tijd hadden 

zijn wij eerder gegaan om daar vooraf nog 
te gaan Geocachen en vervolgens zijn we 
de stadswandeling gaan doen, de 
mevrouw van de VVV kon erg boeiend en 
interessant vertellen. 
In de avond was er een heerlijk stamppot 
buffet met 3 soorten stamppotten 
boerenkool, zuurkool en hutspot met 
draadjesvlees balletjes gehakt en heel veel 
rookworsten gemaakt door Theo’s Catering 
Service uit Tiel. Het was heerlijk en zoveel 
dat er diverse keren is opgeschept. Zelfs 
een toetje ontbrak niet. Hierna weer een 
gezellig samenzijn. Op zondag 11.00 uur 
was de afsluiting van dit perfecte geregelde 
weekend die door Popko, Truus, Wim en 
Esther georganiseerd was. Hierbij werden 
de camping eigenaren Joop en Marijke 
bedankt voor het beschikbaar stellen van 
de camping en kreeg hiervoor de laatste 
Eriba lamp uitgereikt ter herinnering aan de 
aanwezigheid van onze Eriba Club in 2022 
op hun camping.
Wij kunnen terug kijken op een geslaagd 
en zonnig weekend.

Frans en Hetty van der Wee
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Dit stukje gaat over langste overbruggingen  tussen 2 pijlers. 

In Turkije is de “1915 CANAKKALEBRUG”. 
Dit is een kolossale hangbrug met een totale lengte van 4608 
meter en de hoofdoverspanning is maar liefst 2023 meter en 
ligt minimaal 83 meter boven het water en heeft 2 x 3 
rijstroken. De doorvaartwijdte bedraagt 1600 meter en de 
doorvaarthoogte 70 meter! De brug vervangt een aantal 
veerdiensten over de Dardanellen, een smalle zeestraat die 
ligt in het verlengde van de Bosporus. De brug verbindt 
Europa met Azië en de lengte van de grootste overspanning 
verwijst naar het 100-jarig bestaan van Turkije, dat formeel op 
29 oktober 1923 een republiek werd. Dit is een officiële feestdag in Turkije. De naamgeving 
1915 verwijst naar de zeeslag bij de Dadanellen die op 18 maart 1915 wed beslist in het 
voordeel van Turkije. Canakkale Bogazi is de Turkse naam voor de Dardanellen. Dit is de 
langste hangbrug ter wereld. 

De Skybridge
Onlangs is er in Polen een hangbrug geopend met maar liefst 721 meter tussen de pijlers en 
de 721 Skybridge is hiermee de op 1 na langste van de wereld. Hij hangt in het bergresort 
Dolni Morava en overspant de schitterende Mlýnicke-vallei op een hoogte van 95 meter! Je 
moet over een dosis zelfvertrouwen beschikken en geen hoogtevrees hebben! Het gebied 
waar de brug hangt is populair bij wandelaars en bergliefhebbers. De natuur in het Adelaars- 
en Jeserikgebergte is overweldigend. 
Je hebt er een weids uitzicht over de bergen met als meest bekende Krälicky Snëznik die 
1424 m. hoog is. Tijdens de wandeling over de brug laat de zogeheten The Bridge of Time in 
10 panelen zien wat er zoal aan milieubescherming wordt gedaan. Ook de geschiedenis die 
de republiek Moravië van 1935 tot nu heeft meegemaakt, alsmede een levensverhaal van 
een familie uit die streek. 
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516 AROUCA

De 516 AROUCA in het Arouca Unescvo Global Geopark, 80 km. z.o. van Porto in 
Portugal. Deze werd in april 2021 geopend. Op 175 meter hoogte overspant hij de 
Palvarivier en verbindt de helling van de Aguieiras waterval met de Palvakloof, die de 
twee hoogtepunten van het park zijn. Doordat de vloer van metalen roosters is gemaakt 
kun je precies zien wat er onder je gebeurt. De bouw heeft 3 jaar in beslag genomen. 
Het spannendste deel zit in het midden, de brug hangt namelijk tussen twee 
omgekeerde A-vormige 9 steunpilaren en daartussen is helemaal geen ondersteuning! 
Je moet maar durven om daar, 175 m. boven de rivier overheen te lopen! Het zal je een 
behoorlijke stoot adrenaline opleveren. 

Peter Numan. Bron: Europe from above, wiki.
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Een foto-impressie van de Touring 2023
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De fietshelm
Zelf dragen Corrie en ik vrijwel altijd een fietshelm op de 
fiets, ook op korte afstanden .  Als je er éénmaal aan 
gewend bent wil je niet meer zonder helm fietsen. Bij 
zonnig weer droeg ik veelal een pet, maar een helm zit 
koeler.
Maar mijn vraag bleef….Wat zijn de regels en waar is 

een helm in Europa verplicht?
Hieronder staan overzichtelijk de regels voor het dragen van 

een fietshelm voor de meest populaire vakantiebestemmingen.

Duitsland - Nee
In Duitsland is een fietshelm niet verplicht. Niet voor volwassenen en ook niet 
voor kinderen. Wel raadt de Duitse overheid met name kinderen aan om een 
helm te dragen wanneer ze de weg op gaan. Ook wanneer je met een e-bike, 
racefiets of mountainbike de weg op gaat, wordt het dragen van een fietshelm 
geadviseerd.
Ja. Rijd je op een speed pedelec, een e-bike die 45 km / uur kan rijden, dan 
moet je in Duitsland een fietshelm dragen. Dit mag ook een speciale speed 
pedelec helm zijn.

België - Nee
Een fietshelm is niet verplicht in België. Alleen wanneer je met een speed 
pedelec de weg op gaat, moet je een helm op. In alle andere gevallen niet.

Frankrijk - Ja
Voor kinderen jonger dan 12 jaar moeten is een fietshelm in Frankrijk verplicht. 
Ook wanneer ze achter op de fiets zitten. Ga je op vakantie naar Frankrijk en wil 
je daar fietsen? Neem dan een goede kinderfietshelm mee. Als volwassene ben 
je er namelijk verantwoordelijk voor dat kinderen hun helm dragen.

Oostenrijk - Ja
Tijdens een fietsvakantie in Oostenrijk moeten kinderen tot 12 jaar verplicht een 
fietshelm dragen. Ook wanneer ze achter op de fiets zitten en zelfs wanneer ze 
niet op de openbare weg (bijvoorbeeld de camping) fietsen. In een klein deel 
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van Oostenrijk (Niederösterreich) geldt deze verplichting zelfs tot 15 jaar. Ga 
je op vakantie naar Oostenrijk? Neem dan een kinderfietshelm mee. Of huur 
er ter plaatse een.

Zwitserland - Ja
Wanneer je harder dan 20 km / uur rijdt op de fiets, moet je een fietshelm 
dragen in Zwitserland. Zowel op een gewone fiets, als op een racefiets, 
mountainbike of e-bike. Fiets je langzamer dan 20 km / uur? Dan geldt deze 
verplichting niet.
Mijn ervaring is dat je in de bergen deze snelheden makkelijk haalt. Niet 
voor niets raadt de Zwitserse overheid iedereen aan om een helm te dragen 
op de fiets.

Kroatië - Ja
Ook in Kroatië geldt fietshelm verplichting voor kinderen. Ook wanneer ze 
achterop of in de aanhanger zitten moeten kinderen verplicht een goed 
passende helm dragen. Deze verplichting geldt tot 16 jaar.

Italië - Ja
In Italië moeten sinds 1 januari 2020 kinderen tot 12 jaar een helm op 
wanneer ze gaan fietsen. Op de e-bike geldt voor volwassenen geen 
verplichting. Neem je een speed pedelec mee naar Italië? Dan moet je wél 
een helm op. En wel een goedgekeurde bromfietshelm.

Spanje - Ja
Kinderen tot 16 jaar moeten overal een helm op. Bovendien geldt voor alle 
fietsers die zich buiten de bebouwde kom begeven een helmplicht. Enige 
vage uitzonderingen hierop zijn extreme omstandigheden, zoals een steile 
berg of wanneer het heel heet is.



19Nummer 5 - november 2022

Zo’n dikke 100 jaar geleden begonnen 

welgestelde Engelsen (auto’s waren al 

kostbaar) voor het eerst met een caravan 

te trekken. Vaak speciaal gebouwd op 

wens van de eigenaar.

Een Eccles uit 1925

Eccles maakte eerst wagens die door 

paarden werden getrokken en pas later 

voor het gebruik met een auto

D van Haren Noman (ingenieur) was één 

van de eersten die caravans bouwde .

De Hano caravan ( 1927) De caravans 

leken op die van Eccles

Frans Halsband bouwde in 1936 zijn 

Hauscar. Na de oorlog werden deze bij 

Jaap Blanken en PAF gebouwd.

Gevaert - Van 1954 tot 1973 gebouwd
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1956 De Nederlandse OTTEN caravans waren 

eenvoudig maar zeer goed afgewerkt.

Vanaf 1963 met polyester coating.

OTTEN werd gebouwd vanaf 1956 tot 1994.

Een otten Zwerver kostte volgens een brochure 

uit 1959 - 3195 gulden. Een Kruiser 4800 gulden. 

Een flinke smak geld dus, de prijs van een  auto.

Byzonder: de vloerlijn was korter dan de daklijn.

De wanden van Masonite / polyester en later 

aluminium.

In 1957 bouwen Erich Bachem – diens 

voorletters zullen later de merknaam 

ERIBA vormen – en Erwin Hymer hun 

eerste caravan bij HYMER in Bad 

Waldsee. De oer-Troll ontstaat. Dit wordt 

de eerste caravan van de legendarische 

en succesvolle ERIBA Touring 

cultcaravan-serie, die de basis vormt 

voor veel andere modelreeksen.

1960 

De modellen van de ERIBA 

Touring worden uitgebreid. Als 

eerste modellen ontstaan de drie 

caravans Puck, Faun en Troll. 

Daarna volgen Pan, Familia, 

Triton en Titan.

In 1966 wordt de NOVA 

geïntroduceerd en wordt dan 

jarenlang één van de 

succesvolste modellen reeksen. 

In 2022 wordt de productie van de NOVA gestopt en is de Touring de best 

verkochte HYMER caravan.
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Link > Pauw recreatie

Link naar > Egberts - Leek
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https://pauwrecreatie.nl/
https://pauwrecreatie.nl/
https://pauwrecreatie.nl/
https://pauwrecreatie.nl/
https://pauwrecreatie.nl/
https://pauwrecreatie.nl/
https://egbertscaravancenter.nl/
https://egbertscaravancenter.nl/
https://egbertscaravancenter.nl/


Advertenties

Link naar > Ridderbeks
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Wilt u ook adverteren / sponsoren?

Neem contact op met 

info@eribahymerclub.nl

  Link naar  Martens caravanbouw

https://www.ridderbeks.nl/nl/ridderbeks-caravans-en-vouwwagens/
https://www.ridderbeks.nl/nl/ridderbeks-caravans-en-vouwwagens/
mailto:info@eribahymerclub.nl
https://www.martenscaravans.nl/
https://www.martenscaravans.nl/

