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Beste leden van de TCC 
 

Zoals de meesten van jullie hebben gehoord 
tijdens de laatste jaarvergadering is er nu een 
compleet nieuwe redactie voor ons bulletin.  
De samenstelling is: 

Voorzitter:   Hoofdredacteur: 
Arend Spijkman  Johan Spijker 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lid en corrector:  Lid en drukker: 
Ans van Buuren  Leo Vreman 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens onze eerste vergaderingen hebben we 
enkele afspraken gemaakt die ik graag aan u wil 
doorgeven. Op de een of andere manier kunt u 
er misschien wel mee in aanraking komen. Deze 
zijn:  

 De zittingsperiode bedraagt 3 jaar, Daarna 
kan het lid zich herkiesbaar stellen en/of 
andere leden zich aanmelden. 

 Niet alle leden zullen en kunnen nu 
gelijktijdig aftreden dus zal er een rooster 
worden gemaakt. 

 Wij willen, indien mogelijk, toewerken naar 
vaste verschijningsdata en rubrieken. Deze 
zijn dan: laatste week maart, augustus en 
oktober en een week voor Kerst.  

 Ons uitgangspunt is dat in:  

 maart de voorbeschouwing van de 
najaarsreizen wordt gepubliceerd, 

 augustus de verslagen van de 
voorjaarsreizen,  
 
 
 

 oktober de voorbeschouwing van  
de voorjaarsreizen van het jaar 
daarop  

 december de verslagen van de 
najaarsreizen.  

 

 Voorwaarde is wel dat alle verslagen op 
tijd binnen zijn in de mailbox van de 
redactie t.w.:  
 
redactie@twentsecaravanclub.nl  
 

 De uiterste data voor aanlevering van de 
verslagen zijn : 12-02, 10-07, 11-09 en  
30-10. 

 Wij willen ook graag meer alle leden 
betrekken bij het blad. Als er ideeën, 
wensen of wat dan ook zijn laat het ons 
a.u.b. weten. Nu hebben we al de rubriek: 
"Ik geef de pen door" / “Even voorstellen”. 
Daarnaast kun je b.v. ook denken aan: 
voorstellen nieuwe leden, het te koop 
aanbieden/ vragen van kampeerartikelen, 
hobby’s die je graag onder de aandacht 
van de overige leden wilt brengen enz, 
enz. Schroom niet want hierdoor wordt het 
echt een blad van en voor alle leden van 
de TCC. 

 Als richtlijn voor de lengte van het 
reisverslag lijkt ons een uitgangspunt  
van 2 pagina’s voor een korte reis en 4 
pagina’s voor een langere reis redelijk.  
Wij willen dan ook graag van de schrijver 
enkele foto’s ontvangen die wij, 
afhankelijk van de totale hoeveelheid 
kopij, allemaal of een paar zullen 
plaatsen. Ook lijkt het ons leuk om niet 
gebruikte foto’s eventueel in een latere 
editie in de vorm van een collage o.i.d.  
op te nemen. 
 

Nou dit zijn dan zo onze eerste 
schermutselingen.  
 
We hopen er samen met jullie de komende 
jaren een leuk en aantrekkelijk blad van te 
maken. 

De redactie. 

De nieuwe redactie 



www.drukkerijhengevelde.nl 



5 Twentse Caravan Club augustus 2017 

De Redactie 3 

Programma 2017 en inhoudsopgave 5 

Colofon + Lief en Leed 7 

Geschiedenis van de Twentse Caravan Club 9 

Reisprogramma 2017 - 2018 11 

Ter info: de Gasstop. 12 - 13 

Brandveilig kamperen 14 - 15 

Verslag: Alpen en Côte d’Azur 17 - 19 

Verslag: Standplaats Duitsland, Bad Rothenfelde 19 - 21 en 27 

Fotocollage 30 jarig jubileumviering (Kees Abbenhues) 23 - 26 

Even voorstellen 29 

Wat ik eigenlijk altijd wel wilde weten 31 

Verslag: Corsica en Sardinië 33 - 43 

Verslag: Noord - Duitsland en Denemarken 45 - 51 

Verslag: Hongarije en Oostenrijk 52 - 54 

Twentse pagina 54 
 

K  
Uw bijdrage aan de volgende editie van ons clubblad moet uiterlijk op bovengenoemde data binnen 
zijn op e-mail adres: redactie@twentsecaravanclub.nl . 
 

Een getypte of geschreven tekst mag natuurlijk ook. Deze kunt u dan opsturen aan het secretariaat 
Twentse Caravan Club, Postbus 133, 7480 AC Haaksbergen. 

Maand Dag Aktie Lokatie Tijdstip 

In principe 1e woens-
dag van 
de maand 

Bestuursvergadering Bestuurskamer 10.00 uur 

In principe 2e Woens-
dag van 
de maand 

Reiscommissie -
vergadering 

Bestuurskamer 10.00 uur 

september 11 Uiterste datum  
aanlevering kopij 

 redactie@twentsecaravanclub.nl   

oktober Laatste 
week 

Clubblad klaar    

  30 Uiterste datum  
aanlevering kopij 

redactie@twentsecaravanclub.nl   

november 7 Reizenbeurs ‘t Hoogspel Vanaf 
11.00 uur 

  21 Algemene  
ledenvergadering 

‘t Hoogspel 14.00 uur 

  28 Bijeenkomst  
ingeschrevenen reizen 

‘t Hoogspel Vanaf 
11.00 uur 

december Voor Kerst Clubblad klaar     

Programma 2017 

Inhoud Blz. 
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C . 
 
H  : 
Voorzitter : Frans de Rond 
Secretaris : Hanneke Stolmeijer 
2e Secretaris : Marten Redder 
Penningmeester : Hans van Buuren 
Reiscommissie : Emiel Bor 
Redactie : Arend Spijkman 
Algemene Zaken : Hetty Groener 
 
B : 
De Mors 1, 7491 DZ Delden 
 
S : 
Twentse Caravan Club 
Postbus 133 
7480 AC Haaksbergen 
 
Website   www.twentsecaravanclub.nl 
Alg. E-mailadres:  info@twentsecaravanclub.nl 
 
D  : 
Voorzitter : Emiel Bor 
Lid : Dinie Jurjens 
Lid : Ben Vaneker 
Lid : Arnold van Brakel 
Lid : Jos oude Egberink 
Lid : Gé Goseling 
 
D  : 
Voorzitter / Acquisitie : Arend Spijkman 
Hoofdredacteur : Johan Spijker 
Lid : Leo Vreman 
Lid : Ans van Buuren 
 
E-  R  (en voor  
adverteerders)
 redactie@twentsecaravanclub.nl  
 
D   : Drukkerij Hengevelde 
 
B  : 
Fred Jespers : tel: 074-2662784 
 
L   L : 
Hetty Groener : tel: 074-3764816 
E-mail:  liefenleed@twentsecaravanclub.nl  
 
B : NL 92 RABO 0106 790 064 
 
T : 
Contributie : € 25.= p.p. per jaar 
Inschrijving : €   5.= per persoon 
Donateurs : € 12.= per adres 

N : L  & L  
 
In de afgelopen weken is onze aandacht door 
middel van een kaartje gegaan naar:  
 Corry Meynen,  
 Olga Elfring  
 Joop in de Wal.  
 
Zij hebben helaas door omstandigheden hun 
voorjaarsreis moeten annuleren. 
 
Jos Oude Egberink heeft zijn reis eerder 
beëindigd, omdat hij lichamelijke klachten had. 
Hij is op eigen gelegenheid terug gegaan naar 
huis. 
 
Wij wensen deze mensen een voorspoedig 
herstel toe. 
 
Over Herma Flonk kregen we een berichtje dat 
haar gezondheid dusdanig is dat ze wacht op 
een plekje in een verpleeghuis. Voor Herma 
sterkte toegewenst. 
 
Te vermelden is ook dat Freddie en Ria Scholts 
op 9 juli 2017, 50 jaar waren getrouwd. 
Emiel Bor en Ria Snieders zijn op 11 juli 2017 
getrouwd.  
Beide echtparen van harte gelukgewenst met dit 
heugelijke feit. 
 
Wij hebben het bericht ontvangen dat op 17 juli 
2017 is overleden Gré Fransen de echtgenoot 
van onze oud voorzitter Gerard Fransen. 
Gré en Gerard hebben jarenlang mogen 
genieten van de reizen van de TCC.  
Deze conclusie kun je wel trekken uit de zin die 
ook op haar overlijdenskaart stond geschreven 
zijnde : "Het reizen, de voorpret en de 
belevenissen was de rode draad in jouw leven" 
 
Om gezondheidsredenen hebben ze vorig jaar 
afscheid moeten nemen van de TCC. 
 
Wij wensen Gerard en familie heel veel sterkte. 
 
 

   Met vriendelijke groeten,  
   Lief en Leed,  
     
   Hetty Groener 



Lintelerweg 60 7556 PD Hengelo 
Postbus 378 7550 AJ Hengelo 
Tel. 074-255 23 45 Fax 074-242 59 95 
info@hobbelink.nl www.hobbelink.nl 
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Het Ja, want alles wat vóór vandaag ligt is 
verleden tijd en dus geschiedenis. Zo ook de 
30 jaar van de Twentse Caravan Club.  
Ik wil U iets vertellen over het ontstaan en 
bestaan van onze club.  

Om te beginnen: mijn vrouw en ik hadden  
in 1987 al zo`n 30 jaar, vooral tijdens de school 
- vakanties, gecaravand, tot in Spanje zelfs.  
Maar toen ging ik met pensioen. Ergens in  
mijn achterhoofd zaten nog de lessen 
aardrijkskunde en geschiedenis van Dr. Mens.  
Hij was een leraar die prachtig en boeiend kon 
vertellen. Daardoor, denk ik, had ik een grote 
drang om iets van die oude geschiedenis, min 
of meer, te beleven.  
Maar dan moest je wel verre reizen maken, 
zoals bijv. naar Griekenland, Turkije, enz. Wij 
hadden meerdere vrienden die ook caravanden 
en die wel belangstelling hadden. Maar een 
lange tijd elkaar "op de lip" te zitten leek me 
niet zo`n goed idee.  
Daarom probeerde ik meer enthousiastelingen 
te vinden en de beste manier daartoe leek mij 
een artikel in de Twentse kranten.  
Dat lukte in maart 1987. Ik kreeg flinke respons  
zodat ik snel een locatie moest kiezen voor een 
bijeenkomst met al die mensen. Dat gebeurde 
in Borne. Bij die gelegenheid werd de  
Twentse Caravan Club opgericht.  
Het was 13 april 1987.  

Uiteraard heb je als club een bestuur nodig.  
Dat werd gevormd door 2 van mijn vrienden,  
te weten: Henk Adolfsen, secretaris, Wouter  
de Geus, penningmeester, terwijl ikzelf de 
eerste voorzitter werd.  
Al snel bleek dat zo'n bestuur nogal iets te 
doen heeft, daarom kwam er al gauw een  
reiscommissie bij, het doel was immers reizen 
maken. Maar ook het secretariaat werd 
uitgebreid met de komst van Bert Hofstee. 
 

 

De allereerste reis ging naar de Dordogne. We 
reisden met 23 caravans, vergelijkbaar met de 
tegenwoordige populaire TV-serie:  
"We zijn er bijna".  
Het was volgens de deelnemers een daverend 
succes!!! Een goede reden om door te gaan 
dus. In de loop van de jaren hebben mijn 
vrouw en ik vele schitterende reizen gemaakt, 
o.a. naar Griekenland en Turkije.  
We hebben veel gezien en geleerd en met ons  
vele leden van de TCC. 
 
Kortom: De Twentse Caravan 
Club is een SUCCES!!!!!  

Als ik mezelf afvraag wat ik er nou helemaal 
aan gehad heb dan is mijn antwoord: Ik heb 
het ervaren als een grote verrijking van de 
geest. 

Voor de toekomst: ik hoop dat de club een 
rijke toekomst, in de zin van veel leden en  
reizen, tegemoet gaat. 

Tot slot: Mijn grote dank gaat uit naar ALLEN 
die, in de loop der jaren, de TCC hebben 
gediend. 

Met hartelijke groet: 

Lammy en Henk Mulder 

 

Noot redactie:  
Lammy en Henk, namens alle leden TCC 
hartelijk dank !!!!  

Geschiedenis van de Twentse Caravan Club 
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N  2017  
 

Reis: Periode: Kosten Afstand 
  globaal ca: 
  per equipe: 
 
Ertsgebergte en de  
Sächsische Schweiz  9 t/m 30 sept. 2017 € 525,00 1.500 km 
 
Frankrijk Loire 2 t/m 23 sept. 2017 € 525,00 1.500 km 
 
Zwarte Woud en Elzas 2 t/m 23 sept. 2017 € 525,00 1.500 km 
 
 

V  2018 
 
Duitsland Harz 2 t/m 23 juni 2018 € 525,00 1.500 km 
 (datum onder voorbehoud) 
 
Normandië  
Bretagne 2 t/m 24 juni 2018 € 575,00 2.000 km 
 
Slovenië 2 t/m 23 juni 2018 € 525,00 2.000 km 
 
Spanje - Portugal 24 apr. t/m 13 juni 2018 € 1.250,00 5.500 km 
 
Hak van Italië 24 mei t/m 13 juli 2018 € 1.250,00 5.500 km 
 
Baltische Staten 24 mei t/m 30 juni 2018 € 925,00 3.000 km 
 + ca. € 400,00  
  veerboot 
 
Italië - Dolomieten 19 mei t/m 30 juni 2018 € 1.050,00 2.950 km 
 
Standplaats  
Zuid - Limburg 3 t/m 17 juni 2018 € 350,00 520 km 
 
 
 
Ieder lid van de Twentse Caravan Club mag een voorstel voor een reis indienen.  
Dit voorstel en/of wijzigingen daarvan moeten vóór 1 augustus (bij voorjaarsreizen)  
en vóór 1 januari (bij najaarsreizen) worden ingediend bij de reiscommissie!!! 

Reisprogramma 2017 - 2018 
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Ter info voor de leden TCC 

ÉÉN HULPMIDDEL – MEERDERE FUNCTIES  
(Bron: Internet pagina van ANWB.)  

 

 

 

 

 

 

 

 100% NOODSTOP 
GasStop zal onmiddellijk en automatisch, in het geval van een groot lek of falend systeem,  
de toevoer van gas uitschakelen. 

 

 PRAKTISCHE GASFLESINDICATOR 
De indicator laat u precies weten wanneer het gas bijna op is, zodat u tijdig de gasfles kan  
laten bijvullen. 

 

 LEKTESTER 
GasStop kan ook worden gebruikt voor het testen op kleine lekken. Controleer altijd uw  
gasinstallatie om er zeker van te zijn dat het lekvrij is. 

 

 TECHNISCH HOOGSTAAND KOPPELSTUK 
Elke GasStop is gemaakt van materialen met de hoogste kwaliteit. Zorgvuldig gefabriceerd  
en getest volgens de laatste technologie. 

 

 KWALITEIT GEGARANDEERD 
Onze producten zijn onafhankelijk getest en voldoen aan ISO en EN normen. 

 

 5 JAAR GARANTIE 
Al onze producten worden geleverd met 5 jaar garantie. We streven er naar de hoogste  
kwaliteit producten aan onze klanten te verstrekken. 

 

 VEILIG EN PRAKTISCH ONDERWEG 
Het gebruik van gas voor onderweg is een ideale manier om het comfort van thuis ook in de 
caravan te ervaren. Veiliger op weg met GasStop gasfleszekering en tevens genieten van het 
voordeel om snel en gemakkelijk het gasniveau van uw gasfles te controleren.  
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HOE DE GASSTOP TE GEBRUIKEN 

 

 

 

 

 

 

1. GasStop op gasfles aansluiten 

 

 

 

 

 

 

2. GasStop stevig aandraaien 

 

 

 

 

3. Gasdrukregelaar (een normale gasdruk 

 regelaar gebruiken géén EFV gasdruk 

 regelaar) en toestel aansluiten 

 

 

 

 

 

4. 4-6 keer drukken om gasstroom op gang 

 te brengen 

 

 

Gas Stop is o.a. te koop bij ANWB  

Leden €39,99 en Niet leden €42,50  
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Brandveilig kamperen 
In huis heb je misschien al een goed vluchtplan, rookmelder(s) en een blusdeken. Maar ook als je  
gaat kamperen is het belangrijk om brandveiligheid in de gaten te houden. 

 

Juist in vakanties is de kans op ongelukken met gasflessen of vuur groot. Verkeerd gebruik van 
gasflessen op de camping of op de boot, onjuist aangelegde elektriciteit in de caravan of onveilig 
barbecueën blijken veelvoorkomende oorzaken. Met de tips uit deze folder kunt u zich goed 
voorbereiden op een brandveilige vakantie; zowel thuis, in een vakantiehuisje, op de camping of  
op de boot 

 

Veilig stroomverbruik 

Ook tijdens het kamperen maken we vaak gebruik van een koelkast of koffiezetapparaat. Van dit soort 
huishoudelijke artikelen bestaan speciale campingversies met een laag stroomverbruik. Daarnaast zijn 
er ook omvormers en accu’s op de markt, waarmee je het stroomverbruik in je caravan op een veilig 
niveau houdt. Controleer ook de bedrading van je apparaten om het risico op brand te verkleinen. 

 

Opeens toch brand tijdens kamperen! Wat nu? 

 Verwijder gasflessen uit de omgeving 

 Meld de brand bij receptie of portier 

 Waarschuw andere campinggasten 

 Probeer de brand zelf te blussen 

 Zorg voor een vrije aanrijroute 

 Geef de brandweer informatie over eventuele 
slachtoffers en over hoe de brand is ontstaan 

 

CEE-aansluiting 

De spanningswaarden in een caravan zijn 220 volt en 12 volt. Wil je een aansluiting van een caravan 
op een 220-voltinstallatie, gebruik dan de blauwe, spatwaterdichte CEE-stekker, een neopreenkabel 
van maximaal 20m lang en rol de kabel altijd helemaal af. Zo voorkom je warmteontwikkeling en 
daarmee kortsluiting. Heeft je caravan geen CEE-aansluiting? Dan is het raadzaam om een 
aardlekschakelaar te plaatsen. Zorg er ook voor dat de metalen delen van de caravan (wanden, 
chassis, aanrechtblad) geaard zijn. 

 

Voorkom een koolmonoxidevergiftiging 

Breng je tijd binnen in de caravan door, pas dan op met het kacheltje dat je misschien hebt 
meegenomen. Een kachel die kerosine of gas verbrandt in combinatie met weinig ventilatie  
kan een koolmonoxidevergiftiging 
veroorzaken. Een elektrische kachel 
vormt een minder groot gevaar voor 
CO-vergiftiging dan kachels die 
brandstoffen verbranden. Hang 
altijd een CO-melder in de caravan, 
zodat je op tijd gewaarschuwd wordt 
voor een eventuele 
koolmonoxidevergiftiging. 
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Ongelukken door verkeerd gebruik gasflessen  

 

Helaas zitten ongelukken vaak in een klein hoekje. Bijvoorbeeld tijdens het barbecueën, een vuurtje 
stoken of bij het gebruik van gas of elektriciteit. Voordat u het weet, heeft u er zelf mee te maken. Met 
onderstaande tips kunt u zelf zorgen voor een brandveilige vakantie. 

Gasflessen 

Ongelukken met gasflessen zijn meestal het gevolg van verkeerd gebruik.  
De belangrijkste tips voor een veilig gebruik:  

 Bewaar en vervoer gasflessen bij voorkeur rechtop.  

 Gebruik en bewaar ze alleen op een koele, goed geventileerde plaats. 

 Kom nooit met een vlam of brandende sigaret of sigaar in de buurt van een gasfles. 

 Let erop dat gasflessen zijn aangesloten met een goedgekeurde slang en volgens de  
voorschriften van de fabrikant. 

  Een gasleiding moet zo worden gebruikt, dat het niet beschadigd kan raken. 

 Gebruik altijd een drukregelaar tussen fles en gasapparaat. De vereiste gasdruk staat op het  
typeplaatje van het apparaat. 

 Monteer bij het koppelen van gasflessen de regelaar die de hoogste druk doorlaat,  
het dichtste bij het gebruiksapparaat.  

 Vervang drukregelaars minimaal om de vijf jaar. 

 Gebruik alleen goedgekeurde hogedrukslangen van maximaal 1,5 meter lengte. 

 Vernieuw de slangen ten minste om de twee jaar. 

 Zorg dat de verbindingen aan beide zijden zijn voorzien van deugdelijke slang-
klemmen. 

 Sluit de fleskraan als u het gastoestel niet gebruikt. Gebruik bij het openen en slui-
ten geen gereedschap, maar doe het met de hand. 

 Spoor lekkages op met een kwastje met vloeibaar afwasmiddel. 

 Bij gebruik van wegwerpgastankjes vóór het gebruik de gebruiksaanwijzing lezen.  
Gebruik geen tankjes die ouder zijn dan drie jaar. 

 Zorg dat u altijd een brandblusser en/of blusdeken bij de hand hebt. 

 Laat het vullen van gasflessen over aan erkende vulstations.  
 

Caravan of tent  
Bij het gebruik van gasflessen en gastoestellen in een caravan, camper of tent, gelden de  
volgende richtlijnen:  

 Laat ze jaarlijks controleren, schoonmaken en afstellen. 

 Zet het gastoestel bij gebruik in een tent niet te dicht bij het tentdoek of andere makkelijk  
brandbare materialen, zoals gordijnen of handdoeken. •  

 Gebruik bij het koken altijd een spatscherm. 

 Plaats een gasfles nooit los in een caravan of camper, maar altijd in de speciaal daarvoor  
aangebrachte plaats (meestal een disselbak) met voldoende ventilatieopeningen. 

 Verwissel gasflessen bij voorkeur buiten de caravan of tent. 

 Schakel vakmensen in als de aansluiting niet lukt volgens de gebruiksaanwij-
zing. Ga vooral niet zelf experimenteren. 

 Zorg altijd voor goede ventilatie in de ruimten waarin gastoestellen worden  
 

Meer Informatie over brandveilige vakantie: www.brandweer.nl/vakantie 
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Donderdag 18 mei begonnen we aan onze 
reis met 14 equipes; één equipe kwam een 
aantal dagen later bij ons in Annecy aan. We 
kwamen bij elkaar op camping de Renval in 
Bastogne in België. Alien was ziek maar na 
een week weer de oude. Sommige mensen 
waren een dag eerder vertrokken dus werden 
we door hen verwelkomd. 

Onze kennismaking vond plaats tijdens een 
happy hour maar werd een beetje verstoord 
door wat regen hetgeen de pret niet mocht 
drukken, want we hadden tijdens het rijden 
met veel neerslag te maken gehad en ook de 
volgende dag bleef het niet altijd droog.  

Zaterdag 20 mei kwamen we aan op Camping 
Europa in Saint Jorioz en de zon scheen 
volop en heeft ons daarna niet meer verlaten. 
Dick en Alice kwamen met veel lawaai de 
camping op rijden, want de uitlaat van de auto 
was kapot. Goede raad was duur, dus men 
nam contact op met de ANWB. Die gaf hun 
het adres van een garage in de buurt en daar 
werd de uitlaat gerepareerd. 

Op onze eerste zondag samen werd de groep 
getrakteerd op koffie met gebak. Althans dat 
was de bedoeling, maar Gerard en Joke 
hadden per ongeluk een gewone taart en een 
ijstaart meegenomen. 

Dit werd pas ontdekt tijdens het snijden van 
de taarten. Hilariteit alom, maar ondanks dit 
alles genoot toch iedereen van het gebak of 
stukje ijs. ’s Middags op de fiets naar Annecy; 
was heel gezellig en het was druk aan het 
water omdat iedereen van het mooie weer 
wilde genieten. 

‘s Maandags hebben we een fietstocht 
gemaakt om het meer. De zon scheen volop 
dus dat was genieten. Toch was het een 
flinke tocht gezien het stijgen en dalen. Het 
was maar goed dat de remmen in orde waren, 
want die had je geregeld nodig. Omdat we 
hier 4 nachten verbleven kon ook iedereen 
zijn eigen gang gaan. 

De mannen werden op hun behendigheid 
getest door middel van het plaatsen van een 
schotel. Soms zaten we met vier 
aansluitingen op één schotel. Toch wel knap 
van ze hoor.  

 

Hier werd ook het Molka- spel te voorschijn 
gehaald, maar dat gebeurde slechts één keer. 
De mensen gaven er toch de voorkeur aan om 
bij elkaar te zitten of een potje Rummikub te 
spelen. Ook werd er gebridged of het spel 
Keezen gedaan. De laatste dag van ons verblijf 
op deze camping kwamen Jos en Lies bij ons 
gezelschap en waren we compleet. 

De volgende bestemming was de Mont Blanc. 
Met de gehele groep in de trein naar de top en 
na een kop koffie kon ieder zijn gang gaan.  

De afdaling naar de gletsjer was een hele trip, 
maar eenmaal beneden liepen we door een 
ijsgrot en daar kwamen we toch voor. Om weer 
via de vele trappen boven te komen vergde veel 
van onze conditie maar die bleek wel in orde. 

Ook genoten we hier van een gezamenlijke 
barbecue, gecombineerd met een happy hour. 

Onze volgende bestemming was een camping 
in Embrun, waar we vriendelijk ontvangen 
werden door een Nederlands echtpaar.  

Vanaf deze camping hebben we een excursie 
gemaakt naar het klooster Abbaye de Boscodon 
en daar genoten we van een heerlijke lunch. 
Ook werd er door Theo een prachtig lied 
gezongen waar we allemaal van hebben 
genoten. Een groepje kinderen dat er ook was 
stond aandachtig te luisteren. Na overleg met 
de juf heeft hij voor haar ook een lied voor 
gezongen. 

Dat werd gewaardeerd met applaus. 

Tevens hebben we met 6 personen een rit 
gemaakt naar Pré de Madame Carle op 1874 
meter hoogte; 's winters is deze pas afgesloten. 

Helaas kregen Jos en Lies autopech en werd 
opnieuw contact gezocht met de ANWB. De 

Verslag reis Frankrijk: Alpen en Côte d’Azur 
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auto werd door een garage uit de buurt 
opgehaald. Hoelang dit ging duren en wat er 
aan de hand was wisten we niet . 

 

Het resultaat was een vervangende auto en zo 
kwamen ze de dag erna laat in de avond aan 
in La Colle sur Loupe aan de Cote d’Azur waar 
we inmiddels naar toe gereisd waren. Met luid 
applaus werden ze ontvangen. 

Het weer was goed en soms heel warm; dan 
zocht de groep verkoeling in het zwembad. 
Helaas kwam Ria te vallen over een grondpen 
van de schotel en moest behandeld worden in 
het ziekenhuis. 

De plaatselijke markten werden goed bezocht 
en de dames kochten leuke jurkjes en topjes 
vanwege de warmte. 
Ook hebben we een leuke boottocht naar Juan
-les-Pins gemaakt, en met wat mensen de 
snoepjes- fabriek Florian bezocht hetgeen heel 
interessant was; alleen waren de producten 
peperduur omdat alles nog met de hand 
gemaakt werd. 

Daarna hebben we een stuk gewandeld over 
een pad langs het water. Helaas struikelde 
Joke over een steen en moest zij de vakantie 
vervolgen met een blauw bovenbeen. Hier 
werd ook een hapjes- buffet gemaakt en het 
smaakte verrukkelijk. Met de muziek van 
Hennie erbij was het feest compleet.  

En weer trokken we verder aan de Cote 
d’Azur, naar Roquebrune-sur-Argens. Het 
werd nu toch wel heel warm maar alles beter 
dan regen. Vandaar uit werden verschillende 
steden bezocht o.a. St Tropez, St Maxime en 
Port Grimoud.  

Ook kon men vanaf St Maxime de oversteek 
maken naar St Tropez, hetgeen door een 
aantal mensen gedaan is. Ze werden tijdens 
de overtocht verrast door Theo die prachtige 
nummers ten gehore bracht. Vooral op het 
water klinkt je dat als muziek in de oren en ook 
de kapitein genoot er zichtbaar van. 

Joke had de reisgenoten gevraagd een 
jeugdfoto mee te nemen. Deze had ze op 
karton geplakt, zodat iedereen kon kijken of ze 
de persoon zouden herkennen. Dit was voor 
iedereen een flinke klus, want het was 
behoorlijk moeilijk. De uiteindelijke winnares 
was Willy, die een fles wijn kreeg aangeboden. 
Dit alles gebeurde tijdens het pannenkoeken 
bakken, gevolgd door een happy hour. 

Ook was er een jeu de boules-competitie 
georganiseerd door Maria en Freek. Bijna 
iedereen deed mee en het ging er fanatiek aan 
toe. 

 

Vervolgens gingen we naar Volonne en 
stonden we op een 5 sterren-camping. Het was 
nog steeds zeer warm, maar het  
prachtige zwembad bracht uitkomst. Na een 
nacht op de camping te hebben gestaan 
moesten Jos en Lies naar huis vanwege 
gezondheidsproblemen. Hoeveel pech kan een 
mens hebben tijdens de vakantie.  

We wensen hem veel beterschap toe! 

Op deze camping werd jeu de boules gespeeld 
en Marian en Ben waren de winnaars. De 
poedelprijs was voor Dinie; zij kreeg een mooie 
knuffelhond, gemaakt door onze creatieve 
Irene. Na afloop van de overwinning werd er 
weer een gezellige happy hour gehouden. We 
hebben daarna heerlijk gegeten in het 
restaurant, wat iedereen heel lekker vond. Ook 
hebben mensen een prachtige rit gemaakt 
naar de Pas de la Graille op een hoogte van 
1597 meter. 

Vervolgens op weg naar de camping in Trept. 
Helaas kregen Dick en Alice voor de tweede 
keer autopech waardoor zij een dag later met 
een leenauto op de camping aankwamen, 
vergezeld door Wim en Dinie. Hier werd 
opnieuw een leuke avond gehouden met 
muziek en zang van Hennie. 

Gezelligheid ten top. 

Daarna hadden we een overnachting in 
Mulhouse, terwijl wij de laatste nacht in 
Limburg a/d Lahn verbleven. Hier genoten we 
van ons einddiner en het was een heel 
plezierige avond. Omdat het vaderdag was 
werden we nog extra verwend met ijs. 

Bij deze wil ik Freek, Gerard (Meijerink) en 
Dick bedanken voor het maken van foto’s/
filmopnamen. 
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Verder zijn we Dinie en Gerard dank 
verschuldigd voor het maken en verzorgen van 
deze reis, evenals Wim, die de financiën voor 
zijn rekening nam. 

Tenslotte wil ik alle mede-reisgenoten 
bedanken voor het tot stand komen van deze 
mooie reis. 

Zonder jullie medewerking en ons motto 
"vrijheid/blijheid" was deze reis niet zo 
geslaagd geweest. 

Hartelijk dank hiervoor, en tot ziens , 
 

Joke van der Kolk-Wevers.  

Verslag standplaatsreis Duitsland,  
Bad Rothenfelde 

Dinsdag 23 mei. 
Om 11.00 uur verzamelden wij ons in ‘t 
Hoogspel in Delden voor de uitreiking van het 
routeboek. Daar bleek dat Olga Elfring kort 
daarvoor haar pols had gebroken. Zij en Klaas 
Modderman konden daarom niet mee. Ton en 
Riki van Puffelen namen hun plaats in. Zo 
konden wij toch met 7 equipes op reis. Olga, 
beterschap! 

Woensdag 7 juni.  
De afstand Hengelo-Bad Rothenfelde bedraagt 
slechts 115 kilometer. Dus iedereen was op de 
afgesproken tijd op de camping. Tot onze 
verrassing had Annie Staman al met de 
Pinksterdagen haar bivak opgeslagen.  

Nadat iedereen was geïnstalleerd werden wij 
door Frans en Ans getrakteerd op koffie met 
gebak. Hans en Lenie Speelziek besloten toch 
maar hun caravan om te draaien omdat de 
wind pal in de voortent bonkte.  

Toen iedereen de stormband had vastgesjord 
konden wij veilig de nacht in. 

Donderdag 8 juni. 
Wij moesten vroeg uit de veren want er stond 
om 10.00 uur al een rondleiding gepland in de 
caravanfabriek van LMC (Lord Münsterland 

Koffie met gebak van Frans en Ans 
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Caravan) in Sassenberg, de grootste 
caravanbouwer in Europa.  

Onze gastheer, Werner Steiner, vertelde dat  
het Sauerland al in de jaren ’50 een geliefd 
vakantiegebied was. Zo ook voor twee heren uit 
Warendorf die daar met hun motor, kano en tent 
regelmatig hun vakantie doorbrachten.  

Tijdens een stormachtige nacht, waarin de  
tent onder water kwam te staan, kregen 
constructeur Austermann en carrosseriebouwer 
Hartmann een geweldig idee. Ze overlegden, 
ontwierpen, tekenden en zo ontstond uiteindelijk 
hun eerste caravan: de Falter 1, later veranderd 
in de naam Hartmann. Na deze uitleg mochten 
wij de productiehallen bekijken en werd ons ter 
afsluiting een heerlijke lunch aangeboden. 

Vrijdag 9 juni. 
Vandaag ging iedereen zijn eigen weg. Frans 
en Ans moesten naar Bielefeld om daar onze 
excursie naar de fabriek van dr. Oetker te 
regelen. Ze kwamen van een koude kermis 
thuis want de toegang werd pertinent 
geweigerd. Hun werd een telefoonnummer 
overhandigd om e.e.a. telefonisch te regelen. 
Tot overmaat van ramp lukte het Frans niet om 
met zijn mobieltje een afspraak te maken. Dus 
terug naar de camping om vandaar uit te bellen. 
Alles kwam gelukkig toch nog in orde. Om van 
de schrik te bekomen gingen wij om 17.00 uur 
maar aan de borrel. 

Al gauw kwamen er veel herinneringen aan 
TCC-reizen naar boven en werd de 
moppentrommel geopend. Die mop van Ton 
spande de kroon! ‘s Avonds werd door enkele 
fanatici nog een potje jeu de boules gespeeld. 

Zaterdag 10 juni. 
Om 11.00 uur stond iedereen klaar om naar de 
historische markt in Bad Laer te gaan. Wij 
hadden gehoord dat de markt om 12.00 uur zou 
beginnen maar toen wij er aankwamen was er 
nog geen kip te bekennen. Behalve één, maar 
die zat al aan de grillpen. 

Daarom gingen wij eerst maar koffie drinken 
(met Kuchen!). Wij waren met de fiets maar 
Annie was de enige die geen fiets bij zich had. 
Wat waren wij verbaasd dat de 
campingeigenaar, Johan Bosch, haar bracht  
en weer, ophaalde met zijn auto. Na deze 
enerverende middag, met o.a. middeleeuwse 
riddergevechten, schoven wij bij Annie aan 
onder de luifel. Daar kwam Johan aan. Hij 
vertelde het volgende over zijn camping: “Het 
complex werd in WO II opgericht door de nazi’s 
als herstellingsoord voor gewonde soldaten.  

Dat doel werd echter nooit bereikt omdat de 
bombardementen door de Engelsen, vooral die 
op Osnabrück, veel burgerslachtoffers eisten. Zo 
werd het een burgerziekenhuis dat nog vele 
jaren na de oorlog fungeerde onder de naam 
“Waldkrankenhaus Bad Rothenfelde”. In 1997 
werd het complex omgebouwd tot camping. In 
2007 werd de camping overgenomen door de 
Nederlander Johan Bosch, voormalig werknemer 
van de gemeente Apeldoorn, onder het motto “Ik 
vertrek”. De naam werd veranderd in Campotel.” 

Zondag 11 juni. 
Vandaag was het rustdag. Nadat iedereen had 
uitgeslapen trakteerde Ans ons op een heerlijke 
brunch: aspergesoep met stokbrood en 
kruidenboter. Joop sneed het stokbrood aan, zo 
mooi alsof het door een snijmachine was 
gedaan. Na de brunch ging bijna iedereen de 
omgeving verkennen.  
Een enkeling waagde zich in het frisse water van 
de zwemvijver. Het was drukkend warm. Onweer 
op komst? 

Maandag 12 juni. 

Nadat Frans op zijn fiets de GPS had ingesteld 
vertrok de hele meute voor een fietstocht door 
het “Teutoburgerwald”. Onderweg werd een 
aantal dorpjes bezocht. 

Dinsdag 13 juni. 
Deze dag had de campingeigenaar voor ons een 
fietspuzzeltocht uitgezet met opdrachten. Wij 
hadden nauwelijks 6 kilometer gefietst of wij 
kregen, langs de weg, al een borrel aangeboden. 
Daarna moesten wij bij een slager in Bad Laer 
naar zijn naam vragen. Dat bleek Beermann  

te zijn die onder 
de naam 
“Landfleischerei” 
zijn producten 

verkoopt. Als beloning kregen wij allemaal een 
worst mee. 

Halverwege de tocht moesten wij boogschieten. 
Dat was precies op het “Dreiländereck, de grens 
tussen het “Grafschaft Ravensburg” en de 
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“Hochstiften” Münster en Osnabrück. In het 
verleden zochten smokkelaars en dievenbenden 
hier hun toevlucht. 

Woensdag 14 juni. 

Om 16.00 uur stond een excursie naar de 
“Gradierwerke” gepland.  

“Gradierwerke” in Bad Rothenfelde. 

Wij kregen uitleg over de zoutwinning. Vanuit 
diep onder de grond wordt zouthoudend water 
naar boven gebracht. Om het geschikt te maken 
voor o.a. de zoutbaden wordt het gefilterd door 
takkenbossen. Zo wordt het ontdaan van kalk en 
mineralen. 

Bij terugkomst op de camping gingen wij met 
elkaar pannenkoeken bakken. De muzikale 
begeleiding werd verzorgd door Tarcis met zijn 
gitaar. Joop en Kuny trakteerden ons op een 
toetje van Amaretto, waarop Annie ons verraste 
met Cantuccini alla Mandorla con latte fresco e 
uova da galline allevate. De Amaretto van Joop 
en Kuny kregen wij omdat twee van hun 
kleinkinderen waren geslaagd voor hun 
eindexamen.  

Daarna kwam Johan de resultaten van de 
puzzelfietstocht meedelen. Tot hun verrassing 
werden Ton en Riki uitgeroepen tot winnaar. 
Johan had een passende prijs bedacht: een 
week gratis kamperen op zijn camping! 

Donderdag 15 juni. 
Het was weer zo’n heerlijk doe-het-zelf-dagje. 
Maar om 16.30 uur hadden Frans en Ans weer 
iets bedacht: happy hour met “Bratwurst” en 
moppen. 

Vrijdag 16 juni. 
Wij gingen naar dr. Oetker in Bielefeld. Dr. 
Oetker was zelf niet aanwezig want hij stierf in 
2007. Dr. August Oetker KG of de Oetker-Groep 
is een van de grootste internationaal opererende 
Duitse familiebedrijven. Het bedrijf heeft zijn 
hoofdvestiging in Bielefeld. Tot de Oetker-groep 
behoren 400 bedrijven uit verschillende 
sectoren. De omzet bedroeg in 2015 meer dan 
12 miljard euro. Er zijn wereldwijd meer dan  

 

30.000 medewerkers werkzaam.  
Wij kregen een tas vol lekkers mee. 

Zaterdag 17 juni. 
Het was na al die hete dagen een welkome grijze 
dag. Wij hebben gewoon niets ondernomen, 
alleen maar geluierd en gefietst. 

Zondag 18 juni. 
Vandaag begonnen wij met koffie en gebak. 
Frans en Ans waren al vroeg naar de bakker 
geweest om een heerlijke aardbeientaart op te 
halen. Daarna stapten de meesten weer op de 
fiets (het is tenslotte een fietsvakantie). Mooie 
ritten werden er gemaakt, o.a. naar kasteel 
Tannenhausen. 

Maandag 19 juni. 
Vandaag was het warmste dag tot nu toe. Ver 
fietsen was uit den boze. Sommigen maakten 
wel een ritje maar kwamen algauw, geheel 
verhit, weer terug. De zwemvijver kende voor  
het eerst meerdere zwemmers. 

Dinsdag 20 juni. 
Om natte voortenten en luifels te voorkomen, 
vanwege naderend onweer en plensbuien, kozen 
we ervoor om de boel al droog binnen te krijgen. 
Tenslotte zou onze vakantie de volgende dag 
eindigen. Na het zwoegen wandelden wij naar 
het restaurant van de camping voor ons 
einddiner. Het bleek een heerlijk lopend buffet te 
zijn met, zoals wij van Duitsers gewend zijn, een 
overvloed aan verschillende soorten vlees, 
salades en toetjes. 
Natuurlijk werd er uitgebreid stilgestaan bij de 
fantastische begeleiding van Frans en Ans; 
Tarcis zong het afscheidslied: “Welkom bij de 
TCC”. 

Woensdag 21 juni. 
De vakantie zit erop. Wat hebben wij genoten! 
Nog 115 kilometer en wij zijn weer thuis. Dat is 
ook wel weer fijn. 

Tarcis van der Horst 
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Ik ben Ineke Hofman, 71 jaar oud en woon 
alleen.  

Mijn man is in 2009 verongelukt, maar ook 
voordien ging hij zelden mee op vakantie.  

Ik heb geen eigen kinderen, maar wel 2 
stiefzonen van 48 en 45 jaar.  

Van 1973 tot 2005 heb ik als arts verstandelijk 
gehandicapten gewerkt bij de Losserhof, later 
de Twentse Zorgcentra. 

Ik ben graag alleen, heb als hobby’s lezen, 
mijn tuin en reizen. Ook koken vind ik leuk, 
maar dat doe ik niet zo vaak meer voor grote 
groepen. Meer dan 8-10 personen zie ik niet 
meer zitten. Ik besteed in mijn vakanties veel 
tijd aan lezen, waar ik thuis niet genoeg aan 
toekom. Dat komt ook wel omdat ik thuis 
teveel TV kijk, waarbij ik regelmatig in slaap 
val. 

In 1980 kocht ik mijn eerste caravan, een Eriba 
Puck. Deze kon ik alleen hanteren, movers 
bestonden in die tijd nog niet. Het liefst ging ik 
naar Spanje, een land waar ik in mijn studietijd 
al een fascinatie voor ontwikkelde. Toch ging 
ik niet elk jaar met mijn caravan op stap, 
omdat mijn baan op de Losserhof druk was en 
ik ook wel gewoon een paar weken thuis, in 
mijn tuin, wilde zijn. Ook speelde enigszins 
mee dat mijn man niet wegwilde. 

In 2005 ging ik met de VUT, maar werkte als 
ZZP’er al gauw weer net zo hard.  

In 2007 kocht ik een grotere Eriba Triton 
omdat ik toch wel meer comfort wilde.  

Sinds ik in 2012 stopte met werken ga ik wel 
elk jaar meerdere malen met vakantie.  

Ik las in 2014 een stukje in Tubantia over de 
TCC en besloot me aan te melden om ook 
eens in andere landen dan Frankrijk en Spanje 
te komen.  

Dit resulteerde in 2016 in een prachtige reis 
naar Scandinavië. Ik was al wel langer van 
plan om eens die kant op te gaan, maar kort 
van tevoren was ik altijd bang voor het weer en 
besloot dan toch om maar weer naar Spanje te 
gaan.  

Bij de TCC is een vroegboeking nodig en dat is 
voor mij soms erg nuttig. Dit was een 
geweldige reis en het weer viel over het 
algemeen mee. Ik wil beslist nog een keer 
terug naar Noorwegen, maar dan meer langs 
de kust. 

 

Tijdens deze vakantie heeft Emiel Bor mij 
enthousiast gemaakt voor een camper.  

Eerst was ik van plan om daarvoor te gaan 
sparen, maar mijn vriendinnen maakten mij 
duidelijk, dat ik, als ik het echt wilde, niet 
langer kon wachten.  

Ze hadden natuurlijk gelijk, want op deze 
leeftijd weet je niet hoelang je zo gezond blijft 
dat je met een camper op pad kunt.  

Daarom kocht ik vorig jaar augustus een 
camper, waar ik intussen al drie keer mee 
weggeweest ben.  

Vorig jaar september naar noord -Frankrijk om 
ervaring op te doen, van half december tot 
half januari naar de oostkust van Spanje en 
afgelopen april naar zuid- Spanje.  

Ik vond het ook met de caravan al heerlijk om 
’s morgens niet te weten waar ik ’s avonds 
zou zijn, maar met de camper is dat nog 
gemakkelijker.  

Ik geniet van het rijden en van het 
rondsnuffelen in de grote supermarkten met 
flinke parkeerplaatsen in Frankrijk en Spanje.  

Helaas gebeurt het tegenwoordig vaker dat 
door slagbomen de toegang voor caravans en 
campers moeilijk wordt.  

Ik vind het ook fijn om op mooie plekjes te 
staan en mijd campings waar mogelijk.  

Het uitzicht is daar meestal nogal beperkt. Ik 
heb in de loop der jaren dan ook een aantal 
favoriete plekjes in mijn geheugen 
opgeslagen. 
Het bezoeken van kleine stadjes moet op de 
(elektrische) fiets, van grotere steden met het 
openbaar vervoer, maar met de caravan was 
dat niet heel anders. 

Ik zal in het najaar zeker de TCC- beurs 
bezoeken om te kijken of ik iets leuks vind. 

 

 

 

 

 
 

 

Ineke Hofman 

Mag ik mij even voorstellen?  



Aanbieding: 10% kor ng voor TCC leden  
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Onder deze titel gaan we de komende uitgaven 
van ons clubblad besteden aan zaken die wij 
eigenlijk altijd wel wilden weten of anders 
gezegd: Hoe zat het ook al weer. 
 

Er wordt aandacht besteed aan: 
1e: Banden van de caravan 
2e: Remmen en reminrichting 
3e: Rij- en kentekenbewijzen 
4e: Electra en verlichting 
5e: Veiligheid in- en rond de caravan 
 

1e: Banden van de caravan: 
Een caravanband is geen autoband, dat wil 
zeggen dat een autoband NIET op een 
caravan geplaatst mag worden. Dit heeft te 
maken met het feit dat een caravanband 
versterkte koordlagen (re-inforced) heeft. Deze 
extra koordlagen zorgen voor een goede 
stabiliteit en voldoende draagkracht van uw 
caravan.  
Op de zijkant van een band kun je eigenlijk alle 
informatie lezen die op de band van toepassing 
zijn, namelijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 1 : Merk van de band 
 2 : Type van de band 
 3 : Breedte van de band in cm 
 4 : Hoogte van de band in verhouding met
  breedte 
 5 : R = radiaalband 
 6 : Aantal inches velgdiameter 
 7 : Kenmerk draagkracht van band 
 8 : Snelheidscategorie 
 9 : Tubeless (zonder binnenband) 
10 : DOT code productie week/jaar) 
11 : Slijtage - index 
12 : Banden met verhoogde draagkracht  
  (re-inforced) 
13 : Toepasbaarheid in winter 
 

De minimale profieldiepte van een 
caravanband is gelijk aan die van een auto en 
bedraagt 1,6 mm. Mocht u bij vertrek naar een 
vakantiebestemming deze minimale 
profieldiepte op uw banden hebben, bent u 
gegarandeerd de rest van uw reis in 
overtreding. Let wel: Bij de minimale 
profieldiepte heeft u onder andere nog een 
goede waterafvoer tijdens de reis. 

Volgens het verbond van verzekeraars 
bepalen de onafhankelijke 
verzekeringsmaatschappijen in Nederland zelf 
of schade ten gevolge van een klapband-lekke 
band wordt vergoed aan uw caravan, indien de 
productiedatum van de band 6 jaar of ouder is. 
Zie hiervoor punt 10 bovenstaand. 

U dient dan wel een afzonderlijke (all risk) 
verzekering voor uw caravan te hebben 
afgesloten. 
Met betrekking tot de maximum toegestane 
snelheid in Duitsland het volgende: 
Caravans voorzien van een zgn tempo -100- 
sticker mogen op alle wegen buiten de 
bebouwde kom, waar dat is toegestaan, 100 
km/h rijden. Echter geeft de DOT - code (10) 
aan dat de banden ouder zijn dan 6 jaar, dan 
bedraagt in Duitsland de maximum snelheid  
op genoemde wegen 80 km/h. 
 
Bandenspanning: 
De leverancier van de caravan geeft u in de 
instructie aan wat de bandenspanning van uw 
caravan moet zijn. Neem dit advies aan.  
Een te lage bandenspanning kan leiden tot: 
1: Verhoogd brandstofverbruik 
2: Onbedoeld slingeren van de caravan 
3: Overbodige slijtage van de banden (grotere 
wrijving met het wegdek) 
 
Een caravanband verliest in toestand van 
stalling doorgaans een deel van zijn druk.  
 
Deze informatie wordt u aangeboden door: 

Wat ik eigenlijk altijd wel wilde weten: 
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Vandaag, 29 april, is de eerste dag van de reis 
Corsica – Sardinië. Om 17.00 uur is iedereen, 
zoals afgesproken, aanwezig op camping 
Mainblick in Schwarzach aan de Main. De 
meesten zijn hier al een paar dagen eerder 
aangekomen. De groep bestaat uit 9 equipes, 
waarvan sommigen elkaar al kennen van 
eerdere reizen, anderen zijn nieuw, maar de 
sfeer is goed. We worden door de 
reisbegeleiding (Gé en Foekje Goseling , 
Freddy en Ria Scholts) ontvangen met een 
drankje en een welkomstwoord van Gé. 
Aansluitend hebben wij het begindiner. We 
hadden keuze uit div. soorten schnitzels of 
Nudeln met zalm. Het toetje is een verrassing 
van de kok die bij iedereen in de smaak valt. 
De komende 3 dagen zijn reisdagen. Zondag 
rijden we via de Fernpass, Oostenrijk, naar het 
Stubaital. Hier ligt nog volop sneeuw. Van een 
mevrouw op de camping horen we dat het hier 
de vorige dag nog gesneeuwd had en alles op 
de camping wit was. Als wíj hier aankomen 
schijnt de zon en we besluiten om nog even 
gezellig bij elkaar te gaan zitten. Wanneer we 
de volgende morgen willen vertrekken is er 
lichte paniek bij Heidi Brinks: ze had vergeten 
een knop om te zetten van de koelkast zodat 
de accu van de auto leeg is. Maar dit euvel 
wordt snel verholpen, startkabels aansluiten 
en Heidi kan weer rijden. De volgende 
camping is Belvedere in Lazise; hier krijgen we 
een regenbui wat een grote smeerboel 
veroorzaakt vanwege de kleigrond. De reis 
gaat de volgende dag naar Lago di Tamareci. 
Bij het verlaten van de camping raakt Theo zijn 
voorganger kwijt. Hij mist een afslag en in 
plaats van richting Milaan is hij op weg richting 
Modena. Rijdt wel een paar kilometer om, 
maar alles komt goed en ’s middags is de hele 
club weer compleet en vieren we de 
verjaardag van Herman. Het weer laat zich 

van zijn goede kant zien en we kunnen heerlijk 
buiten zitten. ’s Avonds wordt er massaal pizza 
gegeten in het restaurant. Wij zitten op 20 km 
van Livorno, want morgen moeten we om 7.00 
uur aanwezig zijn; de afvaart van de boot is om 
8.00 uur. De reisbegeleiding had nog even 
gedacht om te gaan kijken waar we morgen 
heen moeten, maar de mensen van de receptie 
zeiden dat het niet nodig was en hebben 
uitgelegd hoe we moesten rijden. Deze 
camping ligt heel rustig in the middle of 
nowhere. Maar helaas, de volgende morgen 
gaat het niet naar wens. We vertrekken 
gelukkig ruim op tijd. Op een gegeven moment 
wil onze navigatie rechtsaf, maar de eerste 
auto, leiding, slaat linksaf. Gé komt er al snel 
achter dat hij verkeerd zit, maar omdraaien valt 
niet mee, de weg is zeer smal. Als er zich dan 
een mogelijkheid voordoet om te keren wordt dit 
gedaan. Degenen die gekeerd zijn moeten 
achteruit rijden om plaats te maken voor de 
volgenden. Dit gaat zo door totdat iedereen de 
auto weer de goede kant op heeft staan. 
Daarna gaat het via de juiste weg naar de 
haven van Livorno. We zijn precies op tijd. De 
afvaart is wat vertraagd en het wordt 8.30 uur. 
Wat een gedoe op de boot; je moet er op 
dezelfde manier af als je er opgekomen bent. 
Achterin de boot moet gekeerd worden voor 
zover dat mogelijk is. De caravans die de 
andere kant op stonden moeten bij het verlaten 
van de boot wachten tot zij dat ook kunnen. Als 
je dit zonder deuken volbracht hebt heb je geluk 
gehad. Ik vond het een grote puinhoop. Verder 
verliep de overtocht goed. Het weer was goed, 
de zon scheen volop. We hebben ons heerlijk in 
de ligstoelen op het dek kunnen installeren.  

We zijn nu op Corsica. We rijden via de 
kustweg naar camping La Pietra. Een smalle 
weg, maar met fraaie uitzichten. We beschikken 
hier over een groot terrein waar we kunnen 
gaan staan. Er is hier ook nog een groep 
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campers uit Frankrijk, maar daar hebben we 
geen last van. Ieder zoekt een plaats uit en 
dan begint het ritueel van luifels uitdraaien, 
schotels neerzetten en de juiste afstemming 
zoeken. Het is vanavond vroeg stil; iedereen 
gaat op tijd naar bed. 

Vandaag is eigenlijk de eerste echte 
vakantiedag. Iedereen is druk bezig met 
allerlei klusjes zoals wassen, mover 
repareren, boodschappen halen enz. Er  
wordt ook nog jeu de boules gespeeld in 
competitieverband onder leiding van Heidi.  

Als we willen beginnen gaat het regenen; we 
stellen het uit tot de volgende dag. Dan is het 
weer aanzienlijk beter. We hebben de eerste 
dagen mooi weer gehad, droog en zonnig. Als 
we ons verplaatsen naar de volgende stop, 
Arinella, moeten we door Bastia. Onderweg, 
bij wegwerkzaamheden, rijden ze bij Freddy 
de spiegel eraf omdat de Franse mevrouw niet 
ver genoeg aan de kant wilde gaan. Hetzelfde 
overkwam Theo, die had een kras op zijn 
caravan. In Bastia moeten we goed opletten 
dat we de juiste weg nemen, want als je 
verkeerd rijdt moet je door tunnels en die zijn 
te laag voor caravans. We moeten de route 
Hors gabarit volgen, dan voorkom je 
problemen.  

De happy hours en het pannenkoeken bakken 
worden door iedereen gewaardeerd. Verder 
gaat men zijn eigen gang. De één gaat 
fietsen, de ander gaat er met de auto op uit en 
weer een ander blijft op de camping en gaat 
zwemmen. Hier in Ghisonaccia hebben we 
een heel luxe onderkomen met 2 verwarmde 
zwembaden. De één is gratis, voor de andere 
moet je 5 euro per dag betalen. Die is wat 
luxer met jetstreams e.d., maar ze zijn hier 
niet eensgezind wat de prijs betreft. Op 
zondag mocht je er gratis in en op maandag 
moest je betalen. Op dinsdag waren er weer 

mensen die niet hoefden te betalen. Je kunt 
hier ook nog in zee zwemmen, maar het water 
is nog wat aan de koude kant. Maar je hebt 
altijd mensen die het niets uitmaakt en een 
duik gaan nemen. Bij deze groep zaten er ook 
een paar. 

De volgende rit is naar camping Pian del 
Fosse in Bonifacio. We staan hier tussen de 
bomen, wat wel prettig is als de zon volop 
schijnt.  

De volgende dag gaan we met zijn allen een 
boottocht maken langs de eilanden Iles 
Lavezzi. Deze groep rotseilandjes wordt 
omgeven door kristalhelder water. Vanaf de 
boot heb je mooi zicht op de prachtige witte 
rotsen van Bonifacio. Iedereen was het er 
over eens dat dit tochtje echt de moeite waard 
was. Je kunt hier ook met een treintje mee en 
zo de stad verkennen. Bonifacio bestaat uit 
een beneden- en een bovenstad. Als je naar 
de bovenstad wilt moet je behoorlijk klimmen 
en dan is dat treintje een uitkomst. De 
meesten van de groep maken hier dan ook 
dankbaar gebruik van. Je hebt boven een 
mooi uitzicht op de benedenstad en de haven. 
Er wordt nog even door de reisbegeleiding 
gekeken waar we morgen langs moeten naar 
de boot. Om daar te komen moet er een 

afdaling van 18% genomen worden. Dat geeft 
voor morgen geen problemen, maar als we 
hier over 14 dagen terugkomen en deze 
helling naar boven moeten nemen, voorziet de 
reisbegeleiding wel een probleem.  

Tijdens deze verkenning komen er twee 
agenten op een scooter aangereden en Gé 
vraagt of het niet mogelijk is om, als we over 
14 dagen van de boot komen, door de 
winkelstraat te rijden. Volgens hun is dat geen 
bezwaar. Alleen vergeten ze om te zeggen 
dat we er vóór 11.00 uur door moeten zijn, 
anders wordt de weg afgesloten met een 
slagboom. Gé vergeet om de naam van de 
agenten te vragen. We zullen wel zien hoe dit 
verder loopt. ’s Avonds wordt er jeu de boules 
gespeeld.  
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Zaterdag is de overtocht naar Sardinië. Deze 
duurt niet zo lang, ca. 1 uur. We vertrekken in 
colonne naar de boot. Dit is een korte rit. De 
afdaling geeft geen probleem en nu is het weer 
wachten totdat de boot vertrekt. Het is mooi 
weer, een strakblauwe lucht en iedereen doodt 
de tijd door een beetje rond te lopen en te 
kijken wat er zich zoal op het water 
afspeelt .Dan komt Jan Prins met een soort 
van weger aanzetten, waarmee je de asdruk 
van de caravan kunt meten. Je begrijpt het al 
wel; iedereen wil weten hoe zwaar de caravan 
beladen is. Je telt de uitkomst van beide wielen 
bij elkaar op en dan moet er nog wel iets bij om 
het totale gewicht -bij benadering- te krijgen. 
Het blijkt dat de meeste caravans, als je alleen 
het gewicht van de asdruk bij elkaar optelt, al 
te zwaar beladen zijn. Als Mariet wil kijken hoe 
het verschepen gaat, moet ze volgens het 
personeel dat voor de veiligheid zorgt naar 
achter; ze staat te dichtbij. Bij het 
achteruitlopen struikelt ze en loopt de nodige 
schaafwonden op; niets gebroken. We hebben 
voor deze oversteek een boot waar je aan de 
achterkant inrijdt en aan de voorkant eruit. Dit 
is toch wel iets gemakkelijker. Het is iedere 
keer weer een verassing hoe de overtocht 
gaat.  

We zijn nu aangekomen op Sardinië en 
verblijven op camping Laguna Blu.  

Deze ligt aan zee en we hebben allemaal 
behoorlijke plaatsen. Morgen is het Moederdag 
en de begeleiding wil op deze dag toch nog 
wel iets doen.  
Op het publicatiebord wordt de melding 
gedaan: Morgenvroeg om 9.00 uur 
verzamelen, wandelschoenen aan, evt. 
wandelstokken en water mee voor een 
ochtendwandeling. Niet ontbijten. En dan 
komen de vragen: Hoe ver moeten we lopen? 
Waar gaan we heen? Verrassing. 
Zondagmorgen om 9.00 uur is iedereen 
aanwezig en gaan we op pad. Na ongeveer 

100 meter gaan we rechtsaf naar het 
restaurant. Daar staat een feestelijk gedekte 
tafel en kan iedereen aanschuiven. De 
bedrijfsleider had zelfs nog 2 kaartjes gemaakt 
met daarop: Fijne moederdag. Dat konden wij 
wel waarderen. ’s Avonds hebben we een 
barbecue en daarna moet er voetbal gekeken 
worden want Feyenoord is landskampioen 
geworden. 

De jeu de boules-competitie wordt stopgezet; 
er wordt alleen nog voor de gezelligheid 
gespeeld. Het gaat er soms erg fanatiek aan 
toe en dat is niet de bedoeling. Willy Koster 
komt regelmatig langs om te vragen of er nog 
iemand zin heeft om een potje te “boulen”, wat 
meestal wel lukt, soms tot grote hilariteit van 
de spelers. 

Onze volgende bestemming is Spinnaker in 
Torre Grande. De wegen op Sardinië zijn soms 
niet om te rijden, zeer slecht. Meestal mag je 
blij zijn dat je alles heel gehouden hebt. Als we 
hier aankomen moeten we even puzzelen 
waar en hoe we moeten staan, maar nog 
belangrijker is hoe er te komen zonder deuken 
of krassen. Dit is meer een terrein voor 
campers. Het staat vol bomen en daar moet je 
een plaats tussen vinden. Maar met veel 
passen en meten en 10 paar ogen die alles in 
de gaten houden lukt het tenslotte en staat 
iedereen.  

Dan horen we dat er vrijdag markt is in 
Oristano. Dit bericht wordt door de dames met 
gejuich ontvangen. Dus die dag gaat het 
grootste deel van de groep richting markt, 
maar alles wat er gevonden wordt: geen markt. 
Onverrichter zake komt iedereen terug. Maar 
we zijn nog lang niet van het eiland af en we 
komen nog in grotere plaatsen; wellicht 
kunnen we daar naar een markt. Hier wordt 
regelmatig gefietst; dat was op Corsica bijna 
niet te doen, te heuvelachtig. Zaterdag is de 
laatste dag op deze camping. Iedereen is druk 
in de weer met het schoonmaken van zijn 
luifel; die zitten namelijk onder de 
dennennaalden en de hars. Het is een mooi 
gezicht: iedereen helpt elkaar. Ook bij het 
vertrek is dat het geval, want het is lastig 
manoeuvreren met al die bomen.  

Er wordt door de begeleiding besloten om 
eerst iedereen van de plek te hebben en 
buiten het terrein te wachten om daarna 
volgens schema te vertrekken. We reizen 
vandaag naar het verste punt van de reis: 
camping Flumendosa. Hier staan we eveneens 
tussen de bomen, maar er is toch meer ruimte 
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voor de caravans. Op dinsdag is er in Pula 
markt en daar verheugen de meesten (vooral 
de dames) zich op. Zij gaan er dan ook heen.  

Het is een kleine, knusse markt. Als we 
ernaartoe gaan, rijden we de fietsers achterop. 
Het valt ons op dat ze in de schaduw van de 
oleanders, die hier langs de kant van de weg 
staan, bijna niet te zien zijn. Daarom wordt 
door de leiding geadviseerd om op de fiets de 
oranje hesjes aan te trekken. Daar geeft men 
gelijk gehoor aan. ’s Middags om 17.00 uur 
borrelen en daarna pannenkoeken bakken. 
We hebben er hier de ruimte voor. We staan 
in een kring tussen de bomen en hebben in 
het midden plaats om dat te doen. Als het 
pannenkoeken bakken klaar is, trakteert de 
leiding op een ijsje. Dan wordt door Ada 
Goseling het spelletje ”Wie ben ik” 
geïntroduceerd. Dit is lachen. Sommige 
benamingen zijn heel toepasselijk door Ada 
gekozen. Iedereen komt aan de beurt en vindt 
dit leuk. Van het zwembad wordt ook nog 
gebruik gemaakt.  

Op Hemelvaartsdag vertrekken we naar 
camping Sos Flores. De wegen rond Cagliari 
waren zo slecht dat iemand de opmerking 
maakte: Je hebt hier nog een beetje straat 
tussen de gaten. Dan hebben we de keuze 
tussen de snelweg en een binnenweg. 
Iedereen heeft uiteindelijk voor de binnenweg 
(bergweg) gekozen. Deze rit was ook prachtig 
met fraaie uitzichten. De camping heeft ruime 
plaatsen en ligt dicht bij zee. Het zeewater is 
nog niet echt warm, maar verscheidene 
reisgenoten nemen toch een duik. Hier kun je 
ook behoorlijk goed fietsen.  

De fietsers komen op een gegeven ogenblik 
met een folder waarop staat dat er op 27 en 
28 mei in Lotzorai festiviteiten zijn. Eten 
proeven, klederdrachten, markt enz. De 
meesten leek dit wel wat en we zijn er dan ook 
bijna allemaal naar toe geweest. De één op de 
fiets, de ander met de auto. Er werden ook 
inkopen gedaan, zoals wijn, bereid door de 
plaatselijke bevolking.  

Na een verblijf van 4 dagen vertrekken we 
naar camping Tavolara. Deze rit is ook weer 
adembenemend: door de bergen, fraaie 
vergezichten, diepe kloven en mooie dalen. 
Koeien op de weg, paarden, schapen en 
geiten naast de weg, we kwamen het allemaal 
tegen. Het wordt met de dag heter en dat 
merk je ook wel. Het is 33 graden. De animo 
om iets te ondernemen neemt af. Iedereen is 
druk met doeken e.d. om de zon zoveel 

mogelijk buiten te houden . Freddy is op een 
gegeven moment zijn telefoon kwijt. Iedereen 
aan het zoeken en bellen, maar de telefoon 
stond uit. Uiteindelijk werd die teruggevonden 
in zijn gereedschapskist.  

Op 1 juni vindt de oversteek naar Corsica 
plaats. Om 7.00 uur vertrekken; het weer is 
goed met een stralend blauwe lucht en 
iedereen gaat naar boven op het dek. Dan 
komen we terug in Bonifacio en wordt het 
spannend. Kunnen we door de winkelstraat, 
wat de bedoeling was of moeten we de steile 
helling van 18% nemen. Gé is als eerste de 

boot af en rijdt richting winkelstraat; de 
anderen volgen. Maar… de slagboom is 
neergelaten en er staat een politieman bij, die 
niet van plan is om ons er door te laten. Of  
Gé nu zegt dat we dit aan 2 agenten gevraagd 
hebben; daar hebben zij geen boodschap aan. 
Achteruit rijden luidt hun opdracht. Dat is niet 
de bedoeling van Gé en hij zet dan ook heel 
demonstratief de auto stil; steekt de sleutels in 
zijn zak en gaat naast de auto staan van 
zo……..bekijk het maar, wij blijven staan.  

Na veel overleg en een half uur verder komt er 
dan eindelijk iemand, die waarschijnlijk 
bevoegd is en de slagboom omhoog doet. Wij 
kunnen verder. Links en rechts worden nog 
snel parasols binnengehaald, maar Gé heeft 
zijn doel bereikt. Met 9 caravans van de TCC 
door de winkelstraat van Bonifacio. Hij had 
nog de bedoeling gehad om te stoppen en er 
een foto voor het clubblad van te maken, maar 
dat plan heeft hij maar laten varen. De tocht 
gaat verder door de bergen naar camping 
Banesta.  

We komen o.a. door een streek waar 
kortgeleden brand is geweest. Er hing nog 
een brandlucht. We komen op deze rit door 
dorpjes waar je elkaar niet kunt passeren en 
het verkeer geregeld wordt d.m.v. stoplichten. 
Wij zijn nu in de buurt van Ajaccio.  

Er staan hier veel populieren waardoor de 
grond met een wit kleed van pluizen bedekt is. 
Niemand vindt dit prettig en er wordt dan ook 
al snel besloten om hier niet de geplande tijd 
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te blijven maar eerder te vertrekken. Deze 
camping beschikt wel over een mooi 
zwembad. Als we Ajaccio willen bezoeken 
gaan we met zijn allen met de boot. Hoeft 
niemand te zoeken naar een parkeerplaats en 
er zit nog wat geld in de pot . We maken hier 
een stadsrondrit met een treintje. Komen langs 
het standbeeld en het huis van Napoleon, dat 
nu een museum is. Hierna is iedereen vrij om 
te doen wat hij/zij wil. Om 14.45 uur wordt men 
bij de haven verwacht voor de terugreis. Het 
was weer een geslaagde dag.  

De één na laatste rit voert ook door de bergen. 
We zijn nu op camping Panoramic in de buurt 
van Calvi. Op 6 juni gaan we met de trein, de 
Trinighellu, van I’ Ile Rousse naar Calvi. De 
tocht gaat langs de kust met veel fraaie 
uitzichten. Calvi is zeker een bezoek waard. 
Beschikt over een mooie jachthaven, heeft een 

citadel en heel veel leuke winkeltjes. Eenmaal 
terug op de camping is er om 17.00 uur voor 
de laatste keer een happy hour, met 
aansluitend pannenkoeken bakken. Er staat 
vandaag een harde wind, dat hebben we nog 
niet eerder gehad deze vakantie. De grootste 
pechvogels op deze reis zijn Theo en Jeanne. 
Eerst lopen ze een fikse kras op aan de zijkant 
van de caravan en vannacht, met de harde 
wind, soms lijkt het wel storm, krijgen ze een 
stuk hout op de voorruit van de caravan. 
Resultaat: gat erin. Nu blijkt eens temeer dat 
duct Tape onmisbaar is bij het kamperen.  

Het raam wordt hiermee dichtgeplakt zodat ze 
weer kunnen slapen en straks verder rijden. 
Ook alle schotels waren omgewaaid. We 
namen hier deel aan een wijnproeverij, Clos 
Culombu. Jan Prins trad daarbij op als tolk. Dit 
is onze laatste volle week op Corsica.  

Op 9 juni zijn Freddy en Ria 50 jaar getrouwd. 
De avond ervoor hebben de heren van de 
groep een boog gezet (hout lag hier volop op 
de camping), terwijl de dames druk bezig 
waren met het maken van roosjes. Als alles 
klaar is wordt er door Tonny, volgens Twentse 
traditie, een borrel geschonken. De wind is 
inmiddels weer gaan liggen en we blijven de 
hele avond met zijn allen buiten zitten.  

De volgende morgen krijgen ze een ontbijt 
geserveerd. Dit kunnen ze wel waarderen. Dan 
is er om 10.00 uur koffie met appeltaart en evt. 
slagroom en daarna champagne. De rest van 
de dag is iedereen vrij om te doen wat hij/zij 
wil . Om 19.00 uur gaan we met elkaar naar 
Calvi, naar restaurant Santa Maria voor een 
heerlijk diner. Freddy en Ria krijgen dit 
aangeboden als cadeau van de groep.  

Na het eten rijden we naar Lumio waar in de 
plaatselijke kerk een optreden is van Balagna 
Polyphones Corses. We hadden gehoord dat 
je, als je de gelegenheid zou krijgen om deze 
groep zangers te horen, er zeer zeker heen 
moest gaan. Bij navraag had iedereen hier wel 
oren naar en dus werd de dag ook op een 
bijzondere manier afgesloten. De groep 
bestond uit 6 heren die voornamelijk a capella 
zongen, soms met begeleiding van 
instrumenten. Zij verwoordden de 
geschiedenis van Corsica en bovenal het 
verloren gaan van tradities. Achteraf was 
iedereen vol lof; men had dit niet graag willen 
missen.  

Op de laatste camping, San Damiano, wordt 
de winnaar bekend gemaakt van de vragen, die 
bij aankomst door de reisbegeleiding gesteld 
zijn. Deze vragen hadden meestal betrekking 
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op dingen die je onderweg zag of tegenkwam. 
De winnaars zijn Jan en Tineke Prins. 

Dan volgt de overtocht naar het vasteland. We 
vertrekken een kwartier eerder dan gepland. 
De boot is nog niet voor de helft vol , maar je 
moet nog steeds zo dicht mogelijk op je 
voorganger parkeren. Dit is toch te gek voor 
woorden. Verder verloopt de overtocht prima, 
mooi weer, stralend blauwe lucht, zodat 
iedereen op het dek vertoeft. Sommigen van 
de club hebben nog dolfijnen zien zwemmen. 
Dan wordt er op de boot afscheid genomen 
van Ada en Jan Goseling.  

Zij gaan er nog een paar weken vakantie aan 
toevoegen en op eigen houtje verder richting 
Rome.  

De vakantie loopt nu ten einde en dat is te 
merken. Iedereen heeft van de reis genoten, 
maar is nu toch wel blij naar huis te gaan, 
vooral daar de temperatuur oploopt tot boven 
de 30 graden en het ’s nachts ook weinig 
afkoelt.  

De tussenstops zijn op camping Arizona en 
Stubai. Hier hebben we met zijn allen heerlijk 
gegeten. Jenny Kamphuis krijgt de prijs voor 
de beste oplossing van de puzzel met 
plaatsnamen. Dan volgt de laatste dag met  
nog een tussenstop op camping Mainblick , 
waar het einddiner gehouden wordt. De 
reisbegeleiding krijgt een attentie aangeboden 
en wordt bedankt voor deze mooie weken.  

Daarna neemt men afscheid van elkaar en 
gaat ieder zijns weegs. We kunnen terugzien 
op een zeer geslaagde vakantie met een 
mooie groep mensen.  

We hebben genoten en veel gezien, heel veel 
zon en weinig regen gehad. 

 

Een Corsicaganger. 



Twenteland Caravans 

Caravans voor een betaalbare prijs 
Westermaatsweg 5 - 7556 BW HENGELO - tel: 074 2501543 email: info@twentelandcaravans.nl 



45 Twentse Caravan Club augustus 2017 

Noord-Duitsland en Denemarken. 

3 t/m 28 juni 2017. 

Zaterdag 3 juni was de dag voor Pinksteren, 
reden voor meer dan de helft van de 
deelnemers om zich een dagje eerder te 
melden bij de campingpoort. Het was een echt 
Nederlands gezelschap met 3 en een halve 
Jannen, 2 Bennen en 3 Johannen. 

Het weer was uitstekend die dag zodat we 
tijdens de ontmoetingsmeeting om 17.00 uur in 
een gezellige kring zaten en eens rustig rond 
keken "wat voor vlees er in de kuip zat". Het 
weer veranderde zondagochtend in een zachte 
regen, zodat de eerste deelnemers enigszins 
vochtig de camping verlieten op weg naar Ribe 
in Denemarken.  

Wat gelijk opviel was dat het weer snel kan 
veranderen: heb je in de ochtend regen dat 
kan de dag zomaar eindigen met stralende zon 
en een blauwe lucht; andersom was dat echter 
ook aan de orde. Gelukkig maar want de BBQ 
stond gepland voor maandagavond en die dag 
begon slecht. Maar we hebben weer heerlijk 
gegeten. Het vlees van de bekende slager viel 
uitstekend in de smaak en de zon 
vervolmaakte dit samenzijn.  

In het attractie-aanbod van Ribe en omgeving 
werd ook een tractorbustoer naar het eiland 
Mandø aangeprezen en dat hebben we met 
veel deelnemers gedaan.  

Hoog op een wagen keek je uit over de 
wadden van Denemarken, heel anders dan 
onze wadden. De gids/chauffeur was aardig, 
maar een cursus Engels zou op zijn plaats zijn. 
Hij vertelde in het Deens en het Engels maar 
je dacht voortdurend dat het Deens was. We 
hadden stralend weer met veel wind. Aan het 
einde van de middag, juist toen we weer op de 
camping waren, trok er een onweersbui 
(helaas niet) over. De eerste speelronde van 
de competitie jeu de boules dreigde in het 

water te vallen, maar met een half uur 
vertraging werd de eerste ronde gespeeld. 

Woensdagochtend hoorden we veel regen op 
het dak van de caravan en helaas bleef het de 
hele dag heel matig weer met veel wind. 
Enkele deelnemers gingen eens kijken bij het 
vertrekpunt van de tractortoerbus en de weg 
lag nu bij eb al geheel onder water, eng. Een 
goede keuze van ons om de dag daarvoor te 
gaan.  

Om 17.00 uur hadden we happy hour en 
plaatsloting voor de volgende camping in 
midden-Jutland. Op deze terrassencamping 
hebben ze "Mittagsruhe", daarom mocht 
iedereen een uurtje later vertrekken. Alweer 
een mooie camping waar een aantal 
deelnemers direct op het meer kijkt en anderen 
een paar stappen moeten lopen, maar dat is 
dan weer goed voor de beweging. 

Vrijdagochtend zag het er betrokken uit, dus 
geen weer voor de fiets vond iedereen. De 
auto's waaierden alle kanten uit en de dag 
werd steeds somberder en eindigde in een 
lange regenbui die iedereen in de camper/
caravan deed vluchten. Het plaatsje Silkeborg 
was leuk om doorheen te wandelen. De grote 
kerk in het centrum was heel strak 
gemoderniseerd en had een gereserveerde 
bank voor de koninklijke familie. Later op de 
avond nog steeds niet erg helder; we wachten 
af wat de volgende morgen ons brengt want 
we moeten zeker een tochtje over het meer 
maken. 

De zaterdag daarop was het weer aanzienlijk 
beter en tijd voor een gezamenlijk rondje 
ochtendkoffie. Alvorens we plaats mochten 
nemen werden de heren Martin en Bert door 
hun persoonlijke kapsters geknipt, allebei op 

Verslag Reis Noord-Duitsland en Denemarken : 
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standje twee. Trijnie was zo enthousiast dat ze 
een extra "hapje" nam. Leidi vervolmaakte het 
geheel door de contouren met de schaar aan 
te geven; deed ze nou ook de oren nog....? 
Gekapt en gekuifd stapten we daarna op de 
fiets naar Ry voor wat boodschappen en een 
warm gebakken visje.  

Om 19.00 uur was het tijd voor de tweede 
ronde jeu de boules; nieuwe ronde, nieuwe 
kansen en maar hopen dat je met een "kanjer" 
mag spelen deze keer. We speelden volop in 
de zon; het was erg zacht weer. 

Zondagochtend fietste een groep van 14 
personen een rondje om het meer. Het was 
nogal onduidelijk aangegeven (lang leve de 
Nederlandse accuratesse) zodat bij diverse 
kruisingen breed overleg noodzakelijk was. 
Met behulp van plattegronden, fietskaarten, 
gps-apparatuur, vragen aan voorbijgangers en 
gezond verstand kwamen we steeds een 
stukje verder. Bij het hoogste punt van 
Denemarken splitste de groep omdat 5 
personen de boot wilden nemen.  

Die kwamen van een koude kermis thuis want 
de laatste boot was zojuist vertrokken (16.00 
uur) en dat in een land waar de zon later 
ondergaat dan in Nederland. Met de fiets in de 
hand langs een sterk dalend wandelpad 
kwamen we, na advies van een lokale 
bewoner, weer op een soort pad terecht waar 
we in ieder geval weer konden fietsen. Ida 
moesten we bij het restaurant achterlaten: het 
klimmen en dalen was te veel van het goede. 
Terug op de camping bleek dat wij nog eerder 
terug waren dan de groep die was 
doorgefietst, maar die hadden al gegeten. Jan 

haalde zijn auto leeg om Ida en de fiets op te 
halen en na enige tijd was iedereen weer "op 
honk". Het was een rustige avond! 

Aan het einde van de maandag was er weer 
een happy hour en een trekking voor de 
plaatsen voor de volgende camping: Hasmark 
Strand bij Otterup op het eiland Funen. 

We startten het gezellige uurtje met een toast 
voor Leidi, die haar zoveelste verjaardag 
vierde en er graag nog een groot aantal wil 
toevoegen in de komende jaren. Het was weer 
gezellig met veel gebabbel en een hoop 
lawaai. De ervaringen van de dag werden 
onderling uitgewisseld. Het weer in Hasmark 
was ons overwegend gunstig gezind met 
regen en onweer in de avond en overdag 
prima weer, hoewel de windmachine wel eens 
een tandje lager zou mogen waaien.  

De derde partij in de competitie jeu de boules 
ligt alweer achter ons en de wedstrijdleider 
houdt angstvallig verborgen wie er nog 
aanspraak kan maken op de eerste plaats! Bij 
goed weer nog drie rondes te gaan; het blijft 
spannend omdat het gras ook de 
geroutineerde speler parten speelt.  

Het gezamenlijk pannenkoeken bakken, altijd 
een hoogtepunt op een TCC-reis, verliep 

prima. In een grote kring op een leeg 
campingveldje, halverwege opgeluisterd door 
een paar dikke druppels.  

Op deze camping hebben we ook de 
verjaardag van Josefine gevierd, weliswaar 
een maand te vroeg, maar met haar 
geboortedatum zal ze nooit een echte 
verjaardag kunnen vieren met de TCC en dat 
is toch iets wat elk lid in het diepst van zijn/
haar hart graag zou willen.... 

Op naar Stevns Camping in Strøby op 
Sjaelland. 
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Zondag 18 juni was het vaderdag. Alweer in 
een grote kring en nu met koffie en gebak om 
de vaders onder ons letterlijk en figuurlijk in het 
zonnetje te zetten. We kregen onverwacht 
bezoek van Hans en Ans die 5 kilometer bij 
ons vandaan op een camping stonden. De 
reisbegeleiding dacht even: "een tussentijdse 
financiële controle?", maar gelukkig kwamen 
ze slechts koffie met gebak nuttigen. 

Inmiddels zijn we ruim over de helft en hebben 
we uitstekend weer op het eiland Sjaelland. De 
fietsen snorren en de auto's zoeven langs 's 
heren wegen. Kopenhagen was voor de 
meesten nieuw en werd als een mooie stad 
ervaren. De jeu de boules-competitie is weer 
een stapje verder en ondanks slinkse vragen 
geeft de wedstrijdleider geen krimp, behalve 
de mededeling dat er nu slechts 2 deelnemers 
ongeslagen zijn. Nog twee te gaan: wie, o wie 
gaan het worden? Berichten uit Nederland 
geven ons "smeltende" temperaturen door, 
dan toch liever wat wind en een tandje minder.  

In ons happy hour met nummertrekking voor 
Møn zorgde Jan W. voor een hilarisch moment 
door een blikje op zijn geheel eigen wijze tot 
moes te trappen. Ben verschoot van kleur 
(weer 25 cent uit de clubkas aan gort), maar  

mét de trap werd een 
euro zijn richting 
opgeworpen. Tja,  
hoe verantwoord je 
dat nu weer voor de 
kascommissie. 

 
Twee aan twee vertrokken we weer de 
volgende ochtend richting Møn. Een prachtige 
route. En 's avonds, (ja ja, u raadt het al) de 
voorlaatste ronde in de competitie jeu de 
boules. De wedstrijdleider heeft zich inmiddels 
verschanst in zijn caravan om nieuwsgierige 
blikken over zijn schouder te voorkomen. We 
kijken uit naar het slotdiner waar de ware 
winnaars (en poedels) bekend worden 
gemaakt. 

Het mooie weer was een week te vroeg in Møn 
zodat wíj te maken kregen met veel wolken en 
dreigende luchten. Toch trotseerden veertien 
deelnemers het weer en togen op de fiets naar 
de krijtrotsen.  

Het laatste stuk was een gedeelte van een 
mountainbikepad met een daling van 15% en 
dat hebben we geweten, zeker Josephine die 
in een grintbocht onderuit ging. Gelukkig liep 
het goed af met wat blauwe plekken en 
schaafwonden. Bij de rotsen ontmoetten we 8 
deelnemers die met de auto waren gekomen 
en Bert stelde voor van vervoermiddel te ruilen 
met Josephine, een mooie oplossing voor haar 
kwetsuren.  

De mensen die niet naar het museum gingen, 
hebben een verkeerde keuze gemaakt want zij 
kwamen door en door nat terug op de camping 
terwijl de museumgangers droog aankwamen; 
zo loont cultuur!  
Door de campingbeheerder werden we 
uitgenodigd voor de heksverbranding, een 
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groot kampvuur met een heks op de top. Op 
enig moment ging het vuur aan in het (te) 
verse groen en er waren dus heel wat liters 
benzine nodig om alles in de vlammen te 
houden. 

Thea maakte ons lid van de Midsummerclub 
door ons een "glow in the dark"- versiering om 
te hangen. Ben S. vroeg de lokale "schone" 
ten dans en vertoonde zijn kunnen op het 
ongelijke gras.  

De Denen lieten het afweten die avond, dus 
konden wij bij de campingleiding niet meer 
stuk. De volgende dag was het tijd om op de 
fiets (vaste groep) route 422 naar Nyord te 
ondernemen.  

Een mooie fietstocht met onderweg een 
uitkijkpost waar je over het hele eiland keek, 
zeer de moeite waard. Het plaatsje zelf vonden 
wij minder interessant. Na deze tocht waren wij 
wel toe aan koffie “met” en dat bestelden we, 
gezeten in een mooie tuin. Ook op deze locatie 
kwamen wij weer de vaste auto bezoekers 
tegen en zij mochten van ons koffie ” zonder” 
bestellen. Ze luisterden niet naar ons: het 
overwicht was zeker weggewaaid! We 
bestelden een rabarbercake maar kregen een 
soort toetje van rabarber, kruim en slagroom 
voorgeschoteld wat wel heel lekker was. De 
koffie kwam, na drie keer vragen, toen onze 
toetjescake al op was; het was warm en bruin 
maar verder..... 

Bye, Bye Denemarken. Een mooi land met 
veel wind en wolken. We zeuren echter niet, 
want de zon liet zich ook regelmatig zien. 

Een persoonlijke noot: toen ik op de eerste 
dag in Ribe een winddichte, waterafstotende 
jas kocht (waar wel groepskorting ((Hanneke 
en Agnes)) op gevraagd had kunnen worden) 
had ik niet gedacht en zeker niet gehoopt dat 
die jas mij zoveel vreugde zou brengen. Op 
naar camping Sonnenberg in  
 
 

Noord-Duitsland. Tijd voor de laatste pogingen 
om een prachtige prijs in de wacht te slepen bij 
de jeu de boules-competitie. Nog één nachtje 
slapen en dan komt de verrassende 
ontknoping.  
Op de laatste dag ter vrije besteding werd er 
weer een mooie fietstocht gemaakt. Schapen, 
wolven en uilen, alles kwam voorbij en dat 

allemaal onder een lekkere zon als 
afscheidscadeau. 

En dan is het tijd voor het afscheidsdiner. 
Namens het begeleidingsgroepje bedankt Ben 
V. ons allen voor de gezelligheid en de 
gehoorzaamheid. Wij van onze kant bedanken, 
bij monde van Ben S., Ben, Manny, Bert en 
Trijnie voor hun inzet tijdens onze vakantie. 
Een ieder die wel eens iets heeft 
georganiseerd, weet dat het altijd veel meer 
werk is dan je zou vermoeden. 

En dan is het eindelijk zover en komt de uitslag 
van de jeu de boules: 
Dames: 1. Thea 2. Joke 3. Riet. 
Heren: 1. Bert 2. Wolter 3. Jan Schwartze 

En tot besluit de poedelprijs: voor Josephine 
een “weekend” weg en voor Ben S. een diner 
voor twee, bestaande uit een blik doppers/
wortels, twee aardappels en een worst. 

Na het diner nemen we afscheid van elkaar en 
hopen elkaar weer te ontmoeten op de 
terugkomdag. 

Namens de groep, 
Margriet van de Water (heleboel) 

Hanneke Stolmeijer (beetje). 
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De eerste groep –zeg maar “de verkenners” - 
van de Hongarije-Oostenrijk reis is terug. 
Zaterdag 24 juni rond het middaguur draaide 
de eerste wasmachine al, heb ik begrepen. 
Want rechtgeaarde TCC’ers staan op de 
laatste reisdag voor dag en dauw op om zo 
snel mogelijk thuis te zijn. Zo wil het gebruik. 
Waarom dat is weet geen mens. Heimwee  

naar de kleinkinderen, het eigen huis ?.Wie 
het weet mag het zeggen. Ik hou het maar op 
de vergelijking met het paard dat de stal ruikt. 
Er is dan geen houden meer aan.  

Maar het begon allemaal op 6 mei in 
Licherode even voorbij Kassel in de Duitse 
deelstaat Hessen. Het land van de sprookjes 
van  

Grimm, van Roodkapje en de wolf en van 
Sneeuwwitje. De groep bestond oorspronkelijk 
uit 10 equipes maar door medische 
toestanden moesten op het laatste moment 
Albert en Corry Meijnen helaas afhaken. 
Jammer. Maar zo is het nu eenmaal op onze 
leeftijd. We worden allemaal kwetsbaar. De 
jongste deelneemster werd tijdens de reis 67 
en de oudste 80. Er viel dus ook genoeg te 
vieren. 

De omschrijving “Hongarije-Oostenrijk-reis” 
dekte overigens bij lange na niet de lading, 
want we bezochten maar liefst vijf landen. De 
toevoeging “Een gevarieerde reis met veel 
natuur en cultuur’, bleek dichter bij de 
waarheid. Prachtige steden zagen we. Ik 
noem Weimar, Erfurt en Dresden in Duitsland, 
Praag in Tsjechië en Budapest in Hongarije 
maar de natuur sloeg alles. Eigenlijk was het 
een uitgebreide fietsvakantie. En dat kwam 
goed uit want alle deelnemers hadden de 
fietsen bij zich. Allemaal E-bikes natuurlijk, op 
één stel na. Die moest van de therapeut 
vooral blijven doorfietsen op een gewone fiets. 

Dat was veel beter voor de conditie. Nou dat 
hebben ze geweten. Het mooie was, dat de 
campings allemaal aan of vlakbij rivieren 
lagen en dat scheelt natuurlijk.  

Het begon al in Hohenfelden in Thuringen. Het 
land van Goethe, Schiller en Luther. Vol 
Duitse geschiedenis. Maar ook koud. Het 
vroor er ‘s nachts 7 graden. We fietsten er 
door het dal van de Ilm naar Weimar met 
handschoenen aan. Kun je nagaan. In 
Dresden, toen het weer opklaarde, natuurlijk 
langs de Elbe-radweg, in Praag de Moldau, 
vervolgens in Budapest de Donau, in Karinthië 
de Drau, bij Lofer in Tirol de Saalach en 
tenslotte in Bayern de Altmühl. En wat dacht u 
van al die meren onderweg met fietspaden 
rondom. Het Balatonmeer in Hongarije en de 
Ossiachersee en de Milstättersee in Karinthië. 
De Weissensee sloegen we over. Die was te 
steil. Al met al dus heel wat kilometers. Eén 
stel hield de telling bij. Ze hadden meer dan 
1000 km gereden. Uitslovers. 

Nou denkt u natuurlijk, als ze bijna dagelijks 
apart of in stellen een andere kant op fietsten, 
zagen ze elkaar dan nog wel eens. Nou dat 
viel reuze mee kan ik u vertellen. Om te 
beginnen was er dagelijks wel ergens bij een 
caravan “happy hour” waar onder het genot 
van wat geestrijk vocht de ervaringen werden 
uitgewisseld. Maar ook de leiding liet zich niet 
onbetuigd. Onvermoeibaar waren ze in het 
zoeken en vinden van de meest uitgelezen 
eetgelegenheden, waar we dan gezamenlijk 
naar toe gingen. Inderdaad, meestal op de 
fiets.  

Om u niet jaloers te maken zal ik verder niet 
in detail treden over de maaltijden. Maar u 
hébt wat gemist. Laten we het daarop 
houden.  

Natuurlijk konden we alleen zo lang achter 
elkaar zo actief zijn omdat het weer ons zo 
gunstig gezind was al die weken. We leefden 

Verslag Reis Hongarije en Oostenrijk 
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praktisch altijd buiten. Er hoefde nauwelijks 
gepoetst te worden in de caravans. Regen 
van betekenis is er al die tijd niet geweest. Ik 
herinner me twee hoosbuien. Een in Budapest 
en een in Ossiach. Op twee stellen na, die 
door een verkeerde timing als verzopen katten 
binnen kwamen, was iedereen tijdig op de 
basis terug. Vervelend was wel dat in 
Budapest het dakluik van een van die 
caravans nog open stond, waardoor de 
dekbedden uitgewrongen moesten worden. 
Een beetje dom natuurlijk. Maar ik zal verder 
geen namen noemen, ook al omdat Theo zei 
dat hij er geen schuld aan had. Het sluiten van 
de luiken was de taak voor Fien. Hoe de 
taakverdeling bij Wim en Agnes lag, weet ik 
niet. Maar ook zij waren gewoon drijf. 

Wim had sowieso pech deze vakantie. Niet 
alleen bezeerde hij zijn knie en elleboog bij 
een valpartij met zijn fiets, ook liep hij schade 
op aan zijn caravan toen hij een bocht te kort 
nam. En tot overmaat van ramp ging ook nog 
zijn auto aan de haal toen hij de handrem 
vergat. Opnieuw schade. Domme, domme 
pech. Hij was trouwens niet de enige met 
schade. Hans verloor zijn telefoon. Diefstal of 
gewoon verlies ? We zullen het niet weten. En 
verder waren er wat fietsen met een slag in 
het wiel door de vele kuilen en gaten. 
Gelukkig hadden we een fietsenmaker bij ons 
in de persoon van Jan Koster, die vakkundig 
voor nieuwe velgen zorgde en met 
spuitbussen remmen en versnellingen 
bijstelde. Een man met gouden handjes. 
Hulde Jan. Je mag de volgende keer weer 
mee. 

Er was nog iemand mee, die niet was 
aangemeld, ook niet had betaald en toch alle 
aandacht kreeg. En dat was Anneke. In dit 
geval Anneke Put, ook wel bekend als 
mevrouw Klein Nibbelink. Zij had ook graag 

meegewild maar moest afhaken door ziekte 
van haar man. En zij bedacht toen het idee 
om een mooie potplant te kopen en die mee te 

geven aan Agnes en Wim met de opdracht om 
de plant voor de caravan te hangen, er goed 
voor te zorgen zodat er zo nu en dan toch aan 
haar gedacht werd. Nou, dat was Agnes en 
Wim wel toevertrouwd. Ze werd met liefde 
behandeld. En zo kwam het dat er regelmatig 
iemand langs liep en dan riep “Goh, Anneke, 
wat hang ie der vandage toch weer schier 
bie”. En zo was het. Anneke kan dus tevreden 
zijn. 

Er gebeurde die zeven weken natuurlijk nog 
veel meer. Zo werd er –voornamelijk door een 
aantal dames hartstochtelijk veel gelezen op 
deze reis. Soms op een E-reader maar 
meestal via een tastbare dikke pil. Lekker 
onderuitgezakt in de schaduw waren ze tijden 
muisstil. Heerlijk. Bij de mannen was het boek 
minder populair. Een enkeling probeerde een 
keer het spel met houten paaltjes, genaamd 
“Mölkke” te promoten en een ander probeerde 
het voorzichtig met jeu de boules maar het 
kwam niet echt van de grond. De heren 
hadden duidelijk andere interesses.  

Ikzelf heb me verdiept in het geheime 
dagboek van Hendrik Groen, een 
drieëntachtig jarige bewoner van een 
verzorgingstehuis in Amsterdam. Winnaar  
van de Publieksprijs Boek van het Jaar 2016. 
Stram van lijf en leden maar fit van geest, 
gunde Hendrik mij een kijkje in de dagelijkse 
gang van zaken in ons aller voorportaal, het 
verzorgingstehuis. Geestig, hilarisch en soms 
aangrijpend. Het maakte mij weer helemaal 
tevreden met mijn eigen bestaan. Een 
aanrader.  

Tijdens het heerlijke einddiner op de veranda 
van Gastlandhaus Wagner in het Altmühltal 
waar de reis werd geëvalueerd, was de 
conclusie helder. Ondanks wat bulten en 
builen hier en daar is de club helemaal 
compleet gebleven en kan worden terug 
gezien op een heerlijke vakantie. De sfeer 
onderling werd geroemd vooral ook op 
momenten dat er een beroep werd gedaan  
op de onderlinge saamhorigheid, zoals die 
bijvoorbeeld naar voren kwam bij het plakken 
van pleisters op wonden en het duwen van 
caravans, waarvan de afstandsbediening 
kapot was of thuis was blijven liggen. Graag 
gedaan.  

Uiteraard kwam de meeste eer en dank toe 
aan de vier reisleiders, Marten en Breinie 
Redder en Nico en Miep Engelbertink, die als 
relatieve nieuwelingen voor de leeuwen 
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werden gegooid en zich onderweg volledig 
ontplooiden. Marten en Breinie onvermoeibaar 
toeristische info verzorgend en wegwijzend en 
Nico en Miep als kundige onderhandelaars en 
betaalmeesters, waarbij Nico zich ook nog 
ontpopte als inspirerend gelegenheidsdichter 
annex voorzanger van het spontane 
Shantykoor. Zij werden bedankt met een 
bescheiden bijdrage en wat geestrijk vocht. 
Hulde.  

De vraag is nu hoe het groep 2 is vergaan, die 
een week later op pad is gegaan voor 
dezelfde reis maar wel onderweg uitgebreid 
door onze reisleiding is bijgepraat over onze 
ervaringen.  

We zijn benieuwd. 

 
Jaap Kluitenberg. 

Twents, doar 
is niks mis met  

Doar lӧp nen streep deur 
 

Sliepstettend leup hee oawer de veemarkt te kuiern 
Hee wol niks kopen moar dat wordn ineens aans. 
Tusken de aandere beeste zag heen en gloepens mooien Zebra stoan. 
At vun hee wal wat um biej de boerderiej te loaten roondkuiern. 
Ee nam `t deer met noar hoes hen en leut `m los biej de aandere beeste. 
Doar leup de Zebra nen hoond teggn `t lief. 
Hee vreug an den hoond wat hee zoa nen helen dag oetvrat. 
De hoond vertellen em dat hee d`r veur meus zorg`n dat  
der gen vrömde leu biej de boerderiej kwamn 
En as hee doar te oald veur word`n`dan wochen – heel sneu  
veur em - `t asiel. 
Iets wiederop kwam heen e henne tegen. 
Wat de henne allemoal deu daags, was de vroag van de  
Zebra an de henne. 
De henne zee em dat zee elken dan zovöl möglijk eier meus  
leggen en as dat nich meer wol dan gung `t köpke d`r of en  
kwam zee in de panne terechte. 
Een paar tred wieder leup `n Zebra tegg`n nen hengst an. 
“Wat is oe werk hier op de boerderiej?” vreug he an `n hengst. 
`n Hengst keek um es an, leup moal roond um en hen en zee toen: 
“Doo iej de pyjama mer es oet, dan zak oe loaten  
zeen wat mienen taak hier is” 
 

Martin Peters, Enschede 
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