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CaravanMover Shop
Caravan movers, uw gemak 

Voor meer informatie www.CaravanMoverShop.nl

CaravanMover Shop
is ons specialisme!

Voor meer informatie www.CaravanMoverShop.nlTel: 085-7843666
www.CaravanMoverShop.nl
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Beleef het 
platteland!

ALLES OVER KAMPEREN, RECREËREN EN LEUKE ACTIVITEITEN BIJ U IN DE BUURT!  JAARGANG 10  NUMMER 112, JULI 2016

         ATC – AL-KO 

               TRAILER CONTROL

Het intelligente anti-slingersysteem voor caravans.

Maximale veiligheid, ontspannen rijden. www.al-ko.nl

Natuurkampeerterreinen
 030-6033701  |  www.natuurkampeerterreinen.nl

 Kamperen in de natuur

www.campingpas.nl

De 29-jarige Marianne Vos komt steeds beter in vorm. De 
Brabantse topsportster is na een periode met serieus lastige 
blessures terug in de race. Dat is maar goed ook, want ze zit in 

de selectie voor de Olympische Spelen in Rio deze zomer. 
Hoe gaat het met haar? 

Website voor 
vakantievoorpret 
Om je nu al op te verheugen: een vakantie met het hele gezin naar Duitsland. 
Vakantievoorpret begint met een blik op de vernieuwde website www.germany.
travel/gezinsvakantie. Handig ingedeeld met thema’s die aansluiten bij wat je 
zoekt: natuur en dieren, pretparken en vakantieparken, steden en avontuurlijk 
actief. Ook zijn er handige tips voor gezinsvriendelijke slaapadressen waar 
kinderen meer dan welkom zijn en een uitstapje zo is geregeld.

Satellietschotels worden niet optimaal gebruikt
De komende maanden gaat Astra met een grote 
demonstratiecamper op pad om in heel Nederland 
voorlichting te geven over het gebruik en de 
mogelijkheden van satelliettelevisie. Uit onderzoek 
blijkt namelijk dat veel caravan- en 
camperbezitters beschikken over een 
satellietschotel, maar niet goed op de hoogte 
zijn van wat ze er allemaal mee kunnen. Daar 
wil Astra, onderdeel van ’s werelds grootste 
satellietonderneming SES, de komende 
maanden verandering in brengen. Welke 
campings en evenementen er worden 
aangedaan en wanneer is te vinden op 
www.onastra.nl E-bike goed tegen 

eenzaamheid 
Elektrisch fietsen is niet alleen goed 
voor het milieu, het heeft ook een 
gunstig effect op de fysieke en mentale 
gezondheid. Uit onderzoek van 
SHIMANO*, fabrikant van innovatieve 
en betrouwbare fietsonderdelen, 
waaronder kwalitatieve e-bike 
middenmotoren, blijkt dat: 49 
procent van de Nederlanders denkt 
dat het hebben van een e-bike 
gezondheidsklachten vermindert of 
voorkomt en 33 procent denkt dat het 
eenzaamheid tegengaat.

Feest ter ere van de zee in Bretagne
Van 13 tot en met 19 juli 2016 vindt voor de 
zevende keer het internationale maritieme festival 
van Brest plaats. In het westen van Bretagne 
verzamelen meer dan 1000 schepen zich op zee, 
en op de kades is het een week lang feest. Een 
feest met een oranje tintje, want Nederland is 
één van de eregasten van dit bijzondere festival. 
Terwijl op het water meer dan 1000 schepen 
zich verzamelen is het ook op de kades feest. 
Ruim 3000 muzikanten en meer dan 200 bands 
zorgen dag en nacht voor een feestelijke sfeer. 
Het festival nodigt zeelieden uit heel de wereld 
uit die een eigen dorp inrichten om de bezoeker 
te laten proeven van de sferen uit hun land. Ook 
verzamelen Bretonse vissers en boeren zich om 
hun specialiteiten met de bezoekers te delen. 
Daarnaast zijn er exposities, activiteiten voor 
kinderen, maritieme parades en vuurwerk. Meer 
informatie: www.brest2016.fr

Stoer scheuren als 
Max Verstappen 
Vroemmm! Even een testritje maken 
in een miniauto en doen alsof je 
Max Verstappen bent? Het kan in het 
thema- en attractiepark Autostadt 
in Wolfsburg. Hier staan de mooiste 
bolides te glimmen, van Porsche 
tot Lamborghini. Met als letterlijk 
hoogtepunt de autotorens, gevuld met 
honderden gloednieuwe auto’s. Een 
speciale panoramalift neemt je mee 
naar de twintigste verdieping voor 
een blik op Autostadt vanaf 48 meter 
hoogte.

Beste Strand van Europa 2016
De hoge kwaliteit en uitzonderlijke schoonheid van de Kroatische stranden 
werd officieel bevestigd: Stiniva, op het eiland Vis, sleept de titel van 'Beste 
strand van Europa 2016' in de wacht. De prijs werd uitgereikt door European 
Best Destinations, een Europese organisatie opgericht om cultuur en toerisme 
in Europa te promoten.

Marianne Vos 
gaat naar Rio

‘Voor mij is fietsen het synoniem voor vrijheid’ 

Tentoonstelling 
Alma-Tadema op tour 
Het Fries Museum stuurt zijn tentoonstelling 
Alma-Tadema, klassieke verleiding op reis 
door Europa. De expositie over de grote 
19de-eeuwse schilder is van 1 oktober 
2016 tot en met 7 februari 2017 te zien in 
het Fries Museum in Leeuwarden. Daarna 
reist de tentoonstelling naar de prestigieuze 
Österreichische Galerie Belvedere in Wenen 
en vervolgens naar Leighton House Museum 
in Londen, waar Sir Lawrence Alma-Tadema 
zijn grootste internationale succes beleefde.

Natuurhistorisch 
Museum Maastricht 
Natuurhistorisch Museum zet deze zomer 
de spotlight op haai. Bij de meeste mensen 
roepen haaien (en misschien ook wel roggen) 
sterke gevoelens van angst, paniek of afkeer 
op, maar dat is beslist niet nodig. Voor deze 
dieren geldt zonder meer dat ‘onbekend ook 
onbemind’ maakt, en daar wil het museum 
echt iets aan doen. Kortom, wees niet langer 
bang voor deze prachtige wezens! Aan de 
tentoon¬stelling is tevens een uitgebreid 
activiteiten¬programma gekoppeld met 
lezingen, workshops en een live preparatie. 
nhmmaastricht.nl

e-4motion
E l e k t r i s c h e 
vouwfietsen
T:  0 1 7 2 - 7 4 0  7 9 7 
info@e-4motion.com 
www.e-4motion.com

KAMPEERARTIKELEN | CARAVANACCESSOIRES

(VOOR)TENTEN | BARBECUES & BUITENKEUKENS

058-2882120 | info@mazzelshop.nl | Leeuwarden

.NL
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zie pag. 2

Hoge kwaliteit  
caravanaccessoires

www.kronings.com



De krant voor kamperenD neDerlanD

1313

Uitgelicht

AL-KO 
Reservewielhouder
De zeer lichte AL-KO reservewielhouder maakt het 
mogelijk het reservewiel onder de caravanbodem te 
bevestigen. Zo kan bijvoorbeeld in de disselkast ruimte 
worden gewonnen die dan benut kan worden voor het 
opbergen van andere spullen. Deze reservewielhouders 
kunnen naderhand gemonteerd worden op alle caravans 
met AL-KO chassis vanaf 1985. Hiervoor is geen RDW-
keuring vereist.

Meer informatie: www.al-ko.nl

Farpoint 70 van Osprey
Op de Farpoint reeks kan je keer op keer rekenen. Het is 
een veelzijdige reistas die kan gedragen worden als een 
rugzak, maar het laadvermogen heeft van een reiskoffer. 
Het zip-away spacer mesh geventileerde rugpand is 
bijgewerkt om zo voor extra comfort, ondersteuning 
en ventilatie te zorgen. Ook hebben de materialen een 
upgrade gekregen  om een maximum aan duurzaamheid 
te garanderen zonder toegevingen te doen op het gebied 
van gewicht. De Farpoint 70 tas is uitgerust met een 
verwijderbare dagrugzak dat aan het harnas van de 
eigenlijke tas wordt vastgeklikt in een 'kangoeroe'-achtige 
hechting. Dit is een zeer veilige manier om je rugzak te 
dragen en kostbaarheden of tickets dicht bij de hand te 
hebben.

Meer informatie: www.ospreyeurope.nl 

Geniet van extra comfort 
met een luxe stoelhoes!
Juist op vakantie is het extra belangrijk om te relaxen en goed voor jezelf te 
zorgen. Zorg daarom voor een goede uitrusting zodat u kunt genieten van 
maximaal comfort. Dit is eenvoudig te realiseren door het gebruik van een luxe 
stoelhoes. De nieuwste Air-Deluxe stoelhoes van Crespo biedt dit 
comfort en zorgt dat u niks tekort komt.

De luxe stoelhoes van Crespo is te gebruiken in iedere standenstoel 
en zeer eenvoudig te bevestigen. De voor- en achterkant van deze 
stoelhoes hebben een andere kleur (zwart en grijs) zodat zelf 
de uitstraling kan worden bepaald. Daarnaast is de stoelhoes 
gepolsterd en voorzien van een luxe 3D stof. De comfortabele 
vulling van de hoes is speciaal ontworpen voor een extra hoge 
luchtdoorlatendheid zodat er nauwelijks vocht wordt vastgehouden. 

Voor meer informatie: www.vahb.nl. Verkrijgbaar bij de 
kampeerspeciaalzaak voor € 32,95.

Melamine: het ideale servies voor buiten
Dé onbreekbare oplossing! Velen herkennen het wel, servies dat kapot gaat. Veelal op momenten dat het totaal niet uit 
komt. Dit kan worden voorkomen door het gebruik van melamine servies.  Melamine servies is vrijwel onbreekbaar 
en zeer licht van gewicht. De melamine serviezen van Bo-Camp zijn gemaakt van 100% melamine. Hierdoor is het 
servies kraswerend, vaatwasmachinebestendig èn breukvast. Deze combinatie maakt het servies bij uitstek geschikt 
voor buitenshuis. Denk hierbij aan gebruik op de camping, op de boot of in de tuin. Vanzelfsprekend is melamine 
servies ook geschikt voor gebruik binnenshuis. Het servies combineert een elegant uiterlijk met de duurzaamheid 
van melamine. Als bewuste consument is het daarom interessant om te kiezen voor een solide, degelijk en duurzaam 
servies dat jarenlang mee gaat. Om maar te zwijgen over het gebruiksgemak en de brede inzetbaarheid.  Het Bo-Camp 
melamine servies is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. 
Het servies is los verkrijgbaar, maar u kunt ook kiezen 
voor een complete set. De borden, bekers, schalen en 
kommen zijn allemaal in hetzelfde design 
uitgevoerd. Uiteraard voldoen alle Bo-
Camp melamine producten aan de nieuwste 
Europese regelgeving. 

Meer informatie over verkooppunten: 
www.bo-camp.nlwww.bo-camp.nl

Raptor, de nieuwe mountainbike met trapondersteuning
Voor wie op zoek is naar avontuur op twee wielen biedt Brinke de oplossing: Raptor, de nieuwe mountainbike 
met trapondersteuning. Door de perfecte mix van high-level onderdelen van de motor tot de versnellingsbak en 
het display is het met de Raptor mogelijk elk traject te temmen. Shimano Steps zorgt voor een motoruitrusting van 
250Wp gemonteerd met een 45 ° oriëntatie in een verhoogde positie, beveiligd tegen stoten en water, wat een soepel 
en natuurlijk trappen garandeert. De mooi uitgelijnde 
batterij die tegelijk levendig is, met lithium-ionen van 
11,6Ah 36V (420W) heeft een variabele autonomie tot 
125 km naargelang het gebruik. Een volledige laadcyclus 
duurt 4 uren maar dankzij de kenmerken van de nieuwe 
Shimano-lader wordt in 2 uren al een lading van 80% 
bereikt, een pluspunt dat je de mogelijkheid geeft om te 
reizen in alle vrijheid.  De Raptor beantwoordt aan 
ieders behoeften: de avonturiers kunnen de ECO-
modus inbrengen en starten met fietsen, terwijl 
de genieters kunnen kiezen uit twee niveaus 
van ondersteuning: NORMAAL en HIGH om te 
reizen zonder inspanning.

Meer informatie: www.brinkebike.com

3Gas+ alarm
Het 3Gas+ alarm detecteert LPG (zowel butaan/propaan) 
in geval van accidentele lekkage uit een apparaat. 
Koolmonoxide (CO) – wat kan worden opgewekt 
door een op gas werkend toestel. Verdovende “knock-
out” gassen zoals Ether – welke gebruikt worden bij 
overvallen, om slachtoffers buiten bewustzijn te maken. 
Wanneer het 3Gas+ alarm een gasconcentratie in de 
omgevingslucht signaleert, gaat gedurende 40 seconden 
het vooralarm af. Indien tijdens het vooralarm de 
gasconcentratie gelijk blijft of meer wordt, wordt het alarm 
met een voortdurende alarmtoon ingeschakeld en blijft 
de rode led branden. Indien de gasconcentratie na het 
vooralarm is verdwenen, dan gaat het 3Gas+ alarm terug 
naar de stand-by stand. Extra sensoren optioneel. 

Meer informatie: www.bbatechniek.nl


