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Voorwoord
 
 
De zomereditie van ons mooie blad is gevuld met interes
sante verhalen en wetenswaardigheden. Op het moment
van schrijven bevinden wij ons in Griekenland. Met een
achttal reizen we vier weken door dit fraaie land. Op Fa
cebook heeft u ons kunnen volgen en in dit blad treft u een
uitgebreid verslag aan van de reis.
We hebben heel veel ruïnes van oude stenen gezien en
veel lijkt op elkaar. Maar wat het boeiendst is het feit, dat
je over plekken loopt waar al ver vóór onze jaartelling een
grote beschaving was. Onvoorstelbaar dat zulke bouwwer
ken in die tijd al gebouwd konden worden.
In de musea kun je de schatten bewonderen die gelukkig
bewaard zijn gebleven. Het meest imponerend vond ik het
Theater van Epidaurus met de geweldige akoestiek, maar
indrukwekkend was natuurlijk ook de Akropolis in Athene
en niet te vergeten de Meteora kloosters.
Wat een natuurgeweld moet dat geweest zijn om de rots
formaties te vormen en het “monnikenwerk” om daarbo
venop de kloosters te bouwen! Het was een overweldigen
de reis. Bedankt Anne en Henk Griffioen!
 
 
Jacob Dijkhuizen
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Woord van de voorzitter.
 
Dit wordt een bijdrage voor het juniblad. Een tijd
waarin veel  caravanbezitters op pad gaan. Een
aantal leden is aan het trekken door Griekenland. Wij
kunnen dit volgen via facebook.  Zij zien veel en
hebben ons zeker veel te vertellen.
 
Wij kunnen terugzien op een goede algemene leden
vergadering. Met name de herziening van de statuten
en het huishoudelijk reglement zijn belangrijk. Wij
hopen zo de toekomst van de club voorlopig weer
een tijd te kunnen waarborgen.
 
Helaas kreeg ik 3 dagen na deze vergadering een
voor ons heel naar bericht. Uit het bevolkingsonder
zoek was gebleken dat ik een tumor had, die bij nader
onderzoek kwaadaardig bleek te zijn. Ik ben binnen
twee weken geopereerd en moet nu bestraald gaan
worden. Alles wordt dan wel weer heel betrekkelijk.
Plannen die gemaakt zijn moeten geannuleerd wor
den, maar dat zijn allemaal luxe problemen. Gezond
heid is het belangrijkste wat er is heb ik nu wel ervaren.
 
In 2019 krijgen we de interrally in Nederland en er komt
een weekend voor Soliferbezitters die nog geen lid zijn
van de club. Ik ben met name benieuwd naar de
belangstelling van laatstgenoemden voor onze club.
We willen op een aantal manieren gaan proberen dit
onder de aandacht van betrokkenen te brengen. Er
zijn hiervoor al contacten gelegd met de ANWB.
Het is lastig om met niet-leden in contact te komen
ervaren we eigenlijk al jarenlang en alle suggesties
zijn welkom. Ik hoop dat wij op deze manier weer een
aantal leden voor de club erbij kunnen krijgen.
In het najaar hebben wij een tref in de Eifel. Een mooie
omgeving waar veel te doen is.
 
Ik wens iedereen een goede zomer toe met hopelijk
veel mooi weer.
 
Didi Lindhout

Jaaroverzicht TC 2017
 
Leden van de TC zijn, Reinier Bijkerk, Jan de Groot en
Piet Goudriaan
Allereerst mijn excuus omdat ik vergeten ben om een
jaaroverzicht samen te stellen over 2017. Dit is niet
goed te praten, en mag niet meer voorkomen.
Dan nu alsnog enkele gegevens.
21 Maart 2017
Introductie Smart trailer in Delft, zie ook artikel in het
clubblad van juni 2017
Een email van een mede lid betreffende (onvoldoen
de) warm water in de caravan. Helaas steekt dit on
gemak met enige regelmaat de kop op. De oorzaak
is kalkaanslag op het terugslagklepje in het warmwa
ter systeem. Meestal is het probleem met een redelijk
forse tik op het betreffende houdertje waar het klepje
in is opgenomen op te lossen.
15 mei 2017
Een mede lid stelt vragen betreffende: mag mijn auto
onze caravan trekken en welk rijbewijs is noodzakelijk.
Een doorverwijzing naar de RDW (Rijksdienst voor het
Wegverkeer) , die heeft voldoende informatie op de
site. Uit de reactie van ons lid bleek dat de info vol
doende was.
Clubblad augustus 2017,
Informatie betreffende de plaats van de zekeringen
in de diverse modellen Solifers die in de loop van de
jaren zijn geproduceerd en verkocht.
September 2017
Tijdens de Solifer reis september 2017 Rondje Slowa
kije, treedt bij een van de deelnemers het probleem
op: er komt geen, dan wel onvoldoende, warm water
uit de kraan. De oplossing, een forse tik, zoals hiervoor
aangegeven, werkte niet. Door ons lid is een nieuw
klepje gemonteerd.
19 november 2017
Een mail van een lid die een Solifer 7S heeft gekocht.
Zij vragen of er iemand een soort van rondleiding kan
verzorgen vanwege het gegeven dat dit hun eerste
caravan is en zij graag goed voorbereid met de Solfer
naar een winter locatie kunnen afreizen.
Door de TC is in de persoon van Jan de Groot een
uitleg verzorgd.
 
·       In het archief van de TC zijn van vrijwel alle ge
produceerde Solifers de (digitale) gebruiksaanwijzin
gen aanwezig, alleen voor leden (helaas niet in alle
talen). Een email naar de TC en indien aanwezig
sturen we de gebruiksaanwijzing per mail naar je toe.
Uit de opsomming hiervoor blijkt dat er zich (gelukkig)
erg weinig problemen voordoen. Wellicht zijn er meer
soortgelijke problemen die niet bij de TC
terechtkomen?
Aarzel niet als er vragen zijn, stel ze aan de TC via de
mail en of telefoon (voor emailadres en telefoonnum
mers) zie website en clubblad.
 
4 april 2018    Piet Goudriaan

4



Bekijk de Commodore Insignia en gehele 
nieuwe North Nature collectie op 
 www.isabella.net

DE COMMODORE INSIGNIA 
RUIMTE VOORTENT, 3 METER DIEP

· Twee deuropties
· Diepte 3.5 m
· Met ademend Acrylmateriaal
· Met Zinox of Zinox MegaFrame

Van de Activiteiten Commissie.
 
 
Inmiddels zijn de ledenvergaderingtref en de meirally geweest en ze waren beiden goed bezocht.
De Griekenland reizigers zijn als ik dit schrijf nog niet terug en het is leuk om hun belevenissen op de facebook
site van onze club te volgen.
 
De eerstvolgende activiteit is de Herfsttref in oktober naar het Eifelgebied in Duitsland en het wordt weer tijd
om de eindejaarstref en de nieuwjaarsreceptie te gaan organiseren. Het is de bedoeling dit weer op camping
de Paalberg in Ermelo te doen.
Voor het jaar 2019 is er nog niet veel bekend wat en wanneer er georganiseerd gaat worden. Onze activiteit
is nu met name gericht op het organiseren van de Interrally. Verder hebben Corrie en Paul van Wijk aange
boden om een rally van 2 weken te organiseren in september in de mooie provincie Limburg.
 
Wel is er een aantal leden die hebben aangeboden te helpen bij het organiseren van activiteiten. Zo hebben
Piet en Riet Goudriaan aangeboden om mee te helpen met het organiseren van een reis naar Tsjechië in
het voorjaar van 2020. Dian en Henk Teuben hebben aangeboden iets te organiseren op camping Buitenland
in Zuidpol, Drente. Corrie en Paul van Wijk gaven als idee nog de omgeving van Dwingelo.
 
Heeft u ook ideeën voor het organiseren van een rally, tref of reis laat het ons weten. Er is altijd hulp en be
geleiding vanuit de AC.
Wij wensen iedereen een mooie zomer en graag tot ziens in de herfst.
 
Namens de Activiteiten Commissie
Jannie van der Torre-Hoek
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Meirally 2018
Camping Slutkeboer te Manderveen van 28 april
t/m 5 mei 2018 
 
Op de openingsavond is nagenoeg iedereen aanwe
zig. Een paar equipes komen wat later. De avond
verloopt geanimeerd onder het genot van een kop
koffie of thee met wat lekkers.  Zondag 29 april kun je
vrij besteden. Wij hebben dit ingevuld met een fiets
tocht naar Ootmarsum. De terugweg was langer dan
de heenreis.
 
Maandag fietsen we met een groep naar en door het
natuurgebied Springendal. Een prachtige tocht door
een glooiend en bosrijk landschap.
In de avond komt er een fiks onweer opzetten en na
de bui wordt het weer rustig. Maar dit blijkt stilte voor
het noodweer in de nacht. Het bliksemt enorm en de
donder doet de caravans trillen. Het regent ongeloof
lijk. Dan is plotseling de bui voorbij en we kunnen weer
gaan slapen.
 
Dinsdag 1 mei
’s Morgens met Marianne en Matty naar het Tech
nisch museum in Hengelo gegaan. Dit is in het voor
malige gebouw van Stork. Het geeft een mooi tijds
beeld van de industriële ontwikkeling. Er stonden
machines uit Uden. Vandaag worden de boodschap
pen gedaan voor het buffet van vanavond. In de loop
van de middag ruikt het bij de caravans al heerlijk. Ik
leef me uit op de tomatensaus en de gehaktballetjes.
Tussen half zes en zes uur komen de gerechten op
tafel. Een bonte variatie. Het is verbazingwekkend hoe
lekker er gekookt is en hoe groot de variatie is. Het is
gezellig en er wordt buitengewoon goed gegeten.
Kortom een geslaagde avond.
 
Woensdag 2 mei
Bronzezeithof en Blekkershof in Uelsen.
We fietsen naar  Uelsen, waar we een  openluchtmu
seum uit de Bronstijd bezoeken. De Nederlandse gids
vertelt hoe bij het starten van een nieuwbouwplan
archeologische voorwerpen werden gevonden. Er
werden eveneens grafheuvels aangetroffen en in die
grafheuvels de nodige attributen die je nodig hebt
op de reis naar het hiernamaals. Dus aardewerken
potten, sieraden, enz.
 
In de Bronstijd was het leven zwaar en moesten alle
arbeidskrachten worden ingezet om te overleven. Je
moet je voorstellen dat je in een gematigd klimaat je
voedsel moet verbouwen, vlas en hennep moet telen
voor kleding en huiden moet looien om gekleed te
zijn tegen het vocht en de kou. De gids toont ons een
replica van de boerderij. Het vuur en de vuurplaats
waren van essentieel belang. De gids liet zien hoe je
met behulp van vuursteen een beginnend vuurtje
maakt.  Na deze interessante ochtend was er in
Blekkershof heerlijke koninginnensoep met brood.
Daarna nog een heerlijke wandeling gemaakt en
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toen we terug kwamen moesten we toch de Kuchen
proberen. Heerlijk!
 
Donderdag 3 mei is een vrije dag. Het is inmiddels
prachtig weer geworden en ieder vult de dag naar
eigen wens in.
 
Vrijdagmiddag gaan we naar Itterbeck. Daar zijn we
te gast bij de Heimatverein. We krijgen een rondlei
ding over het terrein met de oude, inmiddels geres
taureerde boerderij, zagerij, huizen en schuren. Het
gaf een goede inkijk hoe de maatschappij er uitzag
in het begin van de vorige eeuw. Vooral de zagerij en
het gebouw waar de machines stonden, maakte op
mij de meeste indruk. Er stond zelfs een draaibank om
onderdelen voor (landbouw)machines te draaien.
Aan het einde van de rondleiding Kaffee of  Thee mit
Kuchen. Niet een gebakje zoals in Nederland, maar
twee of drie stuks.  En we lieten het ons heerlijk sma
ken.
 
Zaterdag was er nog een keer happy hour met elkaar
en 's avonds werd de avond afgesloten met..... Kaffee
und Kuchen. Een gezellige week met dank aan Jannie
en Jan voor de organisatie.
 
Christine van Lente

Evaluatie van de meirally
 aan de hand van de enquète.
 
Van de uitgedeelde enquèteformulieren hebben wij
er 6 terugontvangen.
De locatie werd algemeen als goed beoordeeld en
de camping kreeg matig tot goed als beoordeling.
Het sanitair goed en schoon.
De activiteiten werden zeer goed beoordeeld en de
Bronzezeithof won het als leukste activiteit maar ook
de Heimatverein, de soep en het gebak werden ge
noemd.
Er was 1 opmerking dat de prijs van de lunch wat
hoog was. Nu heb ik achteraf de rekening ontvangen
en kwam tot de ontdekking dat er een lagere prijs is
berekend dan die ik vooraf afgesproken had. Uitein
delijk is er een bedrag van iets meer dan 8 euro per
persoon gerekend.
 
De informatie vooraf werd over het algemeen als
goed beoordeeld. Wel is er gevraagd om in het ver
volg vooraf te melden als er plannen zijn om een
gezamenlijke maaltijd in de vorm van een buffet te
organiseren.
De kosten van de gehele rally werden als goed tot
laag beoordeeld en ondanks dat is er van de orga
nisatiekosten nog een bedrag van € 54,85 overgeble
ven. Omdat dit bedrag te laag is om per deelnemer
terug te betalen gaat dit naar onze penningmeester.
 
Er werd niet echt iets gemist bij de rally en de opmer
kingen en suggesties zijn hiervoor al vermeld.
En tot slot waren er een paar suggesties voor het or
ganiseren van een nieuwe activiteit waarvan in het
stuk “Van de Activiteiten Commissie” melding is ge
maakt.
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De Stochemhoeve
 

Als vrijwilliger campingbaasje spelen 
 
In januari 2016 waren we in het Corpus in Leiden en zagen daar in een mooi stukje drukwerk dat Leiden heel
veel musea heeft. Goede aanleiding om er in de meivakantie met de caravan naar toe te gaan. En dan ga
je even op google kijken. Want als je de stad in wilt, ga je, als het even kan, naar de meest nabij gelegen
camping. Op google  stuitten we op de Vekabo-camping de Stochemhoeve.
We hebben daar met plezier vertoefd. Leiden-centrum op 25 minuten lopen, 10 minuten fietsen, winkels op
10 minuten fietsen, kortom, de auto kon in rust blijven.
Gelukkig was ik een keer tevoren wezen kijken, want de weg er naar toe is weliswaar goed te doen, maar de
laatste 500 meter is een smalle weg, bedoeld voor fietsers, voetgangers en bestemmingsverkeer. Als je daar
met je combinatie voor staat, denk je: oeps, gaat dat wel? Jawel, maar kalm aan.
De Stochemhoeve is een onderdeel van de zorgaanbieder IDB Maatwerk. In de bij het terrein horende
kampeerboerderij logeren in het weekend en soms ook door de week kinderen die ‘thuis even weg moeten’.
Ook is er gelegenheid voor groepen met volwassenen die begeleiding hebben. De benaming kampeerboer
derij is eigenlijk niet goed want er zijn goede slaap- en woonkamers en, gelet de doelgroep, ruime sanitaire
voorzieningen in het gebouw. Niet bedoeld voor de kampeerders. In het voorhuis is een verblijfsruimte waar
je als kampeerder een poosje kunt verblijven, koffie/thee kunt bestelen of een ijsjes en zelfs een tosti. Ook
wordt je daar ontvangen en ingeschreven. Verder worden er ook mensen begeleid in de ‘dagbesteding’.
Het kampeerterrein zelf heeft 15 plekken met elektriciteit, de rest van het terrein is voor tenten. Ook vind je er
2 trekkershutten en 1 blokhut. Er is eenvoudig sanitair: in een apart huisje vind je 2 douches (met meestal
warm water), 2 toiletten, 2 wastafels, geen verwarming en een buiten afwasplek.  Elders is in een loods een
‘minder validen’ sanitaire eenheid met warme douche en toilet. Daar is in de voorruimte ook een afwasplek.
Overigens worden campers er niet toegelaten.
 

We hebben er met veel plezier gekampeerd, te weinig musea bezocht en veel gefietst rond de Kaag, naar
Noordwijk en Katwijk, Wassenaar en Den Haag. Uniek is het varen door de stad, alleen hebben wij dit niet
gedaan. Bijna nergens zie je zoveel bootjes liggen en varen.
In de zomer ben ik er met onze oudste kleinzoon naar toe gefietst en hebben we er 2 nachten in een klein
tentje gestaan. De jongeman was niet uit Naturalis te krijgen.
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Begin 2017 kregen we een mailtje met de oproep om je aan te melden als vrijwilliger-beheerder. Na overleg
hebben we ons aangemeld en hebben daar de tweede helft juli ruim 2 weken de scepter gezwaaid.
Als vrijwilliger-beheerders wordt je geacht de taken te doen op werkdagen vanaf ’s avonds 19.00 uur tot ’s
morgens 09.00 uur en gedurende het gehele weekend. Op werkdagen ben je overdag vrij om te gaan en
te staan waar je wilt, dan is er namelijk een vaste medewerker.
 Je doet tijdens je dienst alles: gasten ontvangen, inschrijven, afrekenen, verkoop consumpties, plek toewij
zing, avondrondes, etc. In het weekend heb je ook de schoonmaak sanitair en hutten (als er gewisseld wordt).
De tegenprestatie is dat je geen kosten van overnachting hebt.
 
Het was enerverend. De eerste dagen ingroeien in de afspraken, gewoontes, etc.  Wat heel leuk was dat we
in onze weken veel fietskampeerders binnen kregen (vaak na 19.00 uur). We hebben gasten gehad uit Japan,
Argentinië, Turkije, Italië, Frankijk, Estland, etc. En dat maakt het bijzonder deze contacten. Groepen jongelui
uit Italië, op huurfietsen, bepakt op een vermoeiende manier, maar wel op de fiets het rondje Haarlem -Leiden –
Delft – Gouda Utrecht makend. Totaal geen overlast ’s nachts als ze terugkwamen uit Leiden. Een aantal
hebben we geadviseerd Delft of Goude in te ruilen voor Rotterdam.
Maar ook gasten uit Nederland. Een echtpaar uit Hooghalen die er frequent terugkwamen met hun Eriba
omdat hun kleinzoon al maanden in LUMC lag, ouders die de studentenwoning van hun kind gingen op
knappen, grootouders in de buurt van hun kleinkinderen en ook best wel veel Leidenaren, die met de kinde
ren er even een paar dagen in een tentje tussenuit gingen. Kortom gezellig en inspirerend.
 
De vrije uren hebben we benut voor bezoek aan nabij wonende familieleden, bezoek Den Haag, Wassenaar,
etc. En kleinzoon is ook weer geweest, nu een hele week. Er is genoeg te doen bij mooi en minder goed weer.
Mede omdat de camping naast het natuurpark Cronesteyn ligt met veel wandelruimte en speelgelegenheid
(waterpark) en een prima theehuis.
Oh ja en we kregen nog wat Soliferisten langs, Jacqueline, Aart-Jan en Sandra. En ook de oud-Soliferisten
Joan en Henny met hun meiden zetten hun tent een weekendje bij. Topgezellig.

 
De laatste 2 nachten hebben we doorgebracht in ons kleine tentje. We hadden de Solifer beloofd aan onze
dochter die net haar 2e zoon had gekregen en dit comfort wel kon gebruiken. Dus tussendoor even naar
Drenthe en 2 nachten opgehokt in het kleine tentje. (Gelukkig hadden we de voorhuis van de boerderij ook
beschikbaar).
Dit jaar weer? Als het lukt in de planning en kan in het hoog seizoen, dan willen we het best weer doen.
De Stochemhoeve is een aan te raden plek, je gaat niet voor luxe, maar voor een pracht omgeving. Reser
veren kan via de website. http://www.stochemhoeve.nl/.
 
Let wel op: per 1 januari 2018 zijn de toegangseisen aangescherpt: caravans tot 1.400 kg en lengte maximaal
7 meter.
 
Henk en Anne Griffioen
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De caravan waterpas stellen.
 
In dit bericht willen we ingaan op het waterpas stellen van de caravan.
Vele caravanners staan nogal eens te twijfelen als ze de caravan willen neerzetten: waterpas stellen, hoe
doe je dat, wat was de volgorde ook al weer?
Dat geldt waarschijnlijk ook voor de Solifer bezitters.
 
1.       Na aankomst op een camping, plaats de caravan op de plaats met de auto/ mover/ met de hand,
op de locatie die is bepaald.
2.       Stel de caravan als eerste waterpas over de as (waar de wielen aan vast zitten), dus over de breedte
van de caravan, dat kan heel goed met behulp van een eenvoudig waterpasje, b.v. op aanrecht/ vloer/
koelkast o.i.d. Het waterpasje wat op de dissel is geplakt (velen hebben dat gedaan) is niet de beste plaats,
de dissel beweegt een beetje, is onvoldoende stabiel om nauwkeurig te zijn.
 
·       Dat waterpas zetten over de as kan op nogal wat manieren.
O.a. met behulp van de mover of de auto (als de caravan is aangekoppeld).                                   Als vulling
onder het te laag staande wiel, de (vaak) gele wiggen- keggen of welke kleur die dan ook hebben, daar de
caravan tegen op laten rijden tot hij waterpas staat, handrem aantrekken en de caravan staat waterpas
over de as.
Soms is het hoogte verschil te groot, dat probleem is op te lossen door een vulling van b.v. vulhout onder de
hiervoor genoemde wiggen te plaatsen, zodat er groter totaal hoogte verschil is te overbruggen
 
3.       Dan als tweede de caravan in de lengte richting waterpas zetten b.v. op de dorpel onder de deur d.
m.v. het in- of uitdraaien van het neuswiel, dus niet vertrouwen op het waterpasje op de dissel.
 
Op deze wijze bereik je dat de openstaande koelkast deur blijft staan en dus niet open of dicht valt, en de
gebakken eieren keurig vlak in de koekenpan blijven liggen.

 
 
 
 
Namens de TC Soliferclub Nederland, Piet Goudriaan 13-mei 2018
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Camping de Waterjuffer is een uniek paradijsje, prachtig    
gelegen in het aantrekkelijke Achterhoekse coulisse-
landschap, nabij Gorssel en Lochem en de Hanzesteden  
Zutphen en Deventer. Onze camping staat o.a. bekend om 
zijn zeer ruime plaatsen in een groene omgeving, waarbij rust 
centraal staat.

Rust, ruimte en volledige ontspanning

Camping de Waterjuffer, Jufferdijk 4, 7217 PG Harfsen 

T. 0573-431359          E. info@campingdewaterjuffer.nl

www.campingdewaterjuffer.nl

Ontspannen  

kamperen  

in de Achterhoekse  

natuur

Herfst tref 2018.
 
Van vrijdag 19 oktober tot zondag 28 oktober wordt
er een tref georganiseerd door Johan Top.
Wij kamperen op camping Eifelblick in Gerolstein.
Deze mooie camping is centraal gelegen in de Eifel
en de omgeving leent zich uitstekend voor het maken
van prachtige wandelingen.
Ook interessante plaatsen zoals Cochem (60 km)
Daun (18 km) Trier (70 km) en Monshau (70 km) zijn
altijd een bezoek waard. Het Adler– enWolfspark en
het natuurkunde museum in Gerolstein zijn ook de
moeite waard. Kortom genoeg te zien en te doen.
Op de camping beschikken wij over een overdekte
ruimte, waar wij bij slecht weer gezellig samen kunnen
komen en spontaan activiteiten kunnen ontplooien,
denk bv aan een gezamenlijk Amerikaans buffet.
Zoals gebruikelijk bij een tref, zijn ook niet Soliferisten
van harte welkom, dus neem gerust familie en vrien
den mee om deze omgeving te komen verkennen.
 
Omdat wij en ook de campingeigenaren graag
willen weten hoeveel equipes we kunnen verwach
ten, vragen wij jullie je voor 1 oktober te willen
aanmelden via het aanmeldingsformulier op de
website.
 
Johan Top en Lilian van der Hout.

f
foto's van de website van de camping
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Griekenlandreis 2018.

 
Toen Henk en Anne Griffioen het plan opvatten om
met een groep door Griekenland te reizen, hoefden
wij niet zo lang na te denken. Het leek ons leuk om dit
mooie land samen met anderen te gaan bekijken.
Uiteindelijk gingen er 8 echtparen mee te weten: Hans
en Gerrie Schoots, Henk en Anne Griffioen met Boris
de viervoeter, Han en Maritta de Ridder, Jules en Rini
Nouwens, Henk en Diny Brinksma, Jacob en Ria Dijk
huizen, Joost en Geesje Mouthaan en Ton en Lilian
van der Hout.
 
Na 2 bijeenkomsten en veel e-mail overleg heeft Henk
Griffioen samen met Henk Brinksma een voorlopig
plan gemaakt en contacten gelegd met o.a Minoan
Lines (de bootmaatschappij), de campings en een
gids in Athene.
In december werd de boot geboekt en betaald om
aanspraak te kunnen maken op de aantrekkelijke
vroegboekkorting. De bedoeling is dat wij in 4 weken
de hoogtepunten van Griekenland zullen zien en dat
is heel goed gelukt.

 
Het was goed dat de campings, zorgvuldig door Henk
Brinksma uitgezocht, zijn  besproken want het is op
sommige campings behoorlijk druk met groepen van
o.a. de ACSI en de senioren club. Are you from the
group of mister "Genk" en de hekken gingen open.  
 
Ieder ging op eigen gelegenheid naar Ancona en 6
equipes ontmoetten elkaar op camping Podere Sei
Poorte in Monteciccardo, Le Marche. Moeilijk te be
reiken, maar een prachtig bergachtig gebied, waar
wij met de groep 2 keer culinair hebben gegeten,
klaargemaakt door de eigenaren van de camping.
Henk en Diny, Jacob en Ria nemen een  camping
dichter bij de haven, omdat ze ook een dag eerder
vertrekken (foutje van Minoan?).

 
29 april is de dag van de afvaart, een bijzonder warme
zonnige dag, net zoals de dagen daarvoor.
Het afhalen van de tickets verloopt gesmeerd en we
krijgen zelfs een "lunch" aangeboden omdat de boot
anderhalf uur vertraging zou hebben. Op naar de
kade, stoelen uit, wijntje en biertje erbij en wachten
maar. Uiteindelijk zou blijken, dat de boot drie en een
half uur vertraging had.
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De heren die ons een plek moesten toewijzen op het
autodek waren nogal verhit en gestrest. Van meneer
A moesten we achteruit met de caravan en van
meneer B moest dat juist niet en de heren stonden
stampvoetend tegenover elkaar.
Vermoeid dook iedereen na het eten zijn hut in. De
volgende dag rond 19.00 u kwamen we aan in Patras.
 
De tocht naar de eerste camping in Griekenland (in
Kastro Kyllinio) was voor de meesten niet zo makkelijk.
Door de vertraging kwamen we in het donker op de
moeilijk bereikbare camping aan. Pas de volgende
dag zagen we hoe prachtig deze camping lag met
uitzicht op zee.
Daar 1 mei een nationale feestdag is in Griekenland,
is alles gesloten. Drie echtparen bezoeken een ho
ningboerderij en de anderen houden een rustdag.
Henk en Diny, Jacob en Ria hadden (doordat ze 1
dag eerder over gingen), het geluk dat ze Olympia
op 30 april konden bezoeken. 

Tegen de avond trakteren wij ons zelf op een BBQ bij
ondergaande zon met zeezicht.
 
Na twee dagen trekken wij verder richting Pylos. Een
mooie route voert ons door verschillende plaatsen en
langs de kust. Veel bloemen staan in bloei: de diep
rode bougainville, margrieten  en de oleanders zijn er
in verschillende kleuren en niet te vergeten, de gele
brem. Camping Erodios ligt ook mooi aan zee.
Pylos zelf ligt in een baai en het leven speelt zich af
rondom een gezellig plein met diverse terrassen en
eethuizen. Verder bezoeken we Methoni met een
imposant fort, gebouwd door Venetianen. 
 
Onze volgende stop is Mystras/Sparta, landinwaarts.
Bezoek aan de 2 eeuwen oude boven- en beneden
stad is zeer de moeite waard. We laten ons door een
taxi in de bovenstad afzetten en lopen langs de ruïnes
van de oude stad terug naar beneden. Erg mooi al
lemaal en staat op de wereld erfgoedlijst. Veel goed
bewaarde fresco's van heiligen zijn te zien in de kerken
en het klooster.
De meeste Grieken zijn vriendelijk en behulpzaam.
Soms is het even wennen aan hun manier van inhalen
op de veelal goed begaanbare tweebaanswegen.

 
In Nafplion bezoeken we Epidaurus met zijn impone
rende theater en de heiligdommen van de goddelijke
genezer Asklepios (van de esculaap), de grondleg
ger van de geneeskunde.
Vanuit camping Blue Dolphin is het bezoek aan het
kanaal van Korinthe vrij eenvoudig. Een imposant
bouwwerk met een 60 m diepe schacht. Het kanaal
is 6 km lang en 23 m breed.
De oude stad met ook weer bijzondere opgravingen
is een bezoek zeker waard.

13



 
De afstand naar ons volgende hoogtepunt (Athene)
is maar 80 km en daarom kunnen wij meteen in de
middag de Akropolis bezoeken. De taxi zet ons af en
wij klauteren bij een temperatuur van 27 graden
omhoog. Overweldigend, de monumentale ruïnes
van de gebouwen op de Atheense tempelberg.  De
tempel van Athena, Parthenon, en het amfitheater
worden heel veel gefotografeerd, al moet je soms de
Chinezen even opzij schuiven.
Wij profiteren van onze leeftijd, want alle entrees zijn
voor de helft van de toegangsprijs en het openbaar
vervoer ook, wel even je paspoort laten zien.
De volgende dag worden wij door een bus opge
haald bij de camping voor een stadsrondrit met
Marleen, een Nederlandse gids die al 6 jaar in Athene
woont. Zij laat ons de hoogtepunten van de stad zien
en we krijgen een heerlijke Griekse lunch geserveerd.
Daarna slenteren we door verschillende wijken met
leuke winkels. Moe van alle indrukken, maar voldaan
zoeken we onze sleurhutten op. We hebben een bij
zonder fijne, gezellige groep, waarin iedereen vrij
wordt gelaten, maar ook bereid is elkaar indien nodig
te helpen.

 
De route naar Delphi is, zoals vele routes, ook prach
tig. Sommigen bezoeken langs de route  het bijzon
dere Byzantijnse klooster van de heilige Lucas. Niet te
beschrijven hoe bijzonder!
In Delphi is het een hele klim naar boven om via de
heilige weg alle tempels, het amfitheater en op de
top het stadion te bekijken. De wedstrijden werden
naakt gelopen.
 
220 km naar Volos/Kato Gazea, deels via de tol.
Schitterende kusten van het schiereiland Pilion, het
gebergte, de vergezichten en de vele gezellige
dorpjes.       
's Avonds met de groep gegeten in het campingres
taurant.
 
Via een vrij saaie weg gaan wij naar ons volgende
adres. De bloeiende bermen en vele olijfbomen laten
wij achter ons en we komen na ongeveer 90 km bij
een betoverend stenen woud van eeuwenoude (lij
ken wel glad gepoetste bergen) aan in Kastraki/Ka
lambaka. Hier bevinden zich de wereldberoemde op
de hoge rotspilaren gebouwde "hangende"  Meteo
rakloosters. 
In de negende eeuw beklommen door kluizenaars,
die daar hun eigen leefomgeving creëerden. Rond
de elfde eeuw trokken verdreven monniken naar dit
gebied. En omstreeks de 14e eeuw verrezen de eerste
kloosters op de toppen. Met netten aan touwen en
houten ladders van soms 40 m werd het materiaal
naar boven gehesen. Uiteindelijk werden er 24 kloos
ters gebouwd, waarvan er nog 6 bezichtigd kunnen
worden. Sommige worden nog steeds door monniken
bewoond. Wij bezoeken de Meteoron (de grootste)
en de Varlaäm en anderen van de groep bezoeken
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ook de overige. Te indrukwekkend om in een paar
zinnen weer te geven. Reden voor een bezoek aan
dit prachtige land met zijn vriendelijke, gastvrije be
volking.
 
Bij de Grieken krijg je standaard op een terras (ook al
bestel je alleen een kop koffie) een glas of flesje water
als teken van welkom. Zeker welkom bij deze tempe
ratuur. We hebben vanaf het begin van onze reis
zonnig weer en een temperatuur van tussen de 20 en
30 graden.
 
Een mooie rit door de Griekse alpen, waarbij wij door
zeker 8 nieuwe tunnels komen. De weg is zo nieuw dat
de meneer bij de tolpoort moet bellen om te vragen
wat er moet worden gerekend voor de auto met ca

ravan. Aan het begin van de middag bereiken wij
onze bestemming aan een mooi meer in Ioannina.
Een heel leuke plaats met veel terrasjes en eethuizen,
de citadel en een bootverbinding naar het er tegen
over liggende eiland met 3 kloosters en een kerk met
de bijbehorende fresco's.     
Hier nemen we rustig 3 dagen de tijd om bij te komen
van alle indrukken en even niets te doen.
 
Helaas komt ook aan deze mooie reis een eind en op
25 mei vertrekken wij naar onze laatste camping Ka
lami Beach, 8 km voorbij Igoumenista. De enthousias
te zwemmers onder ons komen volledig aan hun
trekken. Het water is heerlijk en op het kleine intieme 
strand genieten we van de zon en de zee. Vrijdag
avond nog een afscheidsetentje met de groep en
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Rallykalender
 
Herfsttref
Deze zal worden gehouden op camping Eifelblick in Gerolstein, Duitsland (dit is in het Eifelgebied ) van 19
tot en met 28 oktober. De organisatie wordt gedaan door Johan Top met ondersteuning van Lilian van der
Hout. Het wordt dus een tref en we zullen ter plekke bekijken of er nog dingen gezamenlijk georganiseerd
kunnen worden. Voor aanmelding zal er op korte termijn een inschrijfformulier op onze website worden ge
plaatst.
Eindejaarstref en Nieuwjaarsreceptie
Het is de bedoeling deze wederom op camping de Paalberg in Ermelo te houden en dan in de periode vanaf
zaterdag 22 december tot en met zondag 6 januari. De nieuwjaarsreceptie zal dan worden gehouden op
zaterdag 5 januari 2019.
Ledenvergaderingtref
Het is nog niet bekend waar en wanneer deze wordt gehouden.
Interrally 2019
met daaraan vooraf of aansluitend een rally waarbij niet-leden worden uitgenodigd.
Deze zal worden gehouden op de NCC camping de Distel in Zeewolde. Voorafgaand aan of aansluitend op
de interrally wordt dan een tref gehouden voor en met niet-leden. Wanneer dit gaat plaatsvinden is helaas
nog niet bekend.
Herfstrally 2019
In tegenstelling tot wat ik in het vorige clubblad heb geschreven is het de bedoeling dat Paul en Corrie van
Wijk een rally gaan organiseren in Limburg en wel op camping Cottesserhoeve in Vijlen. Het is de bedoeling
dat deze rally 2 weken gaat duren en plaatsvindt in september 2019.  
 
Namens de AC
Jannie van der Torre-Hoek
 

een leuk pakketje met Griekse lekkernijen en een
beeldje van Socrates als dank aan Henk en Anne
Griffioen voor alle zorg en voorbereiding aan deze
mooie reis. Ook dank aan Henk Brinksma, die gezorgd
heeft voor de route en de campings (inclusief de GPS
coordinaten) heeft uitgezocht.
 
Zoals de bootverbinding begon met vertraging, zo
eindigt de terugreis ook met twee en een half uur
vertraging. Nu ook weer veel gemanoeuvreer op het
autodek tussen de vrachtwagens en overige cara
vans door. Het personeel helpt prima, alleen zouden

ze wat minder hard moeten schreeuwen. GO GO GO
GO, wat erop neer komt dat je achteruit moet rijden
met je combinatie. Maar goed, uiteindelijk verlaten
we de boot zonder kleerscheuren en ieder vertrekt
naar eigen bestemming, noord of zuid. Sommigen
meteen richting huis en anderen houden nog even
een paar dagen vakantie in Italië of Oostenrijk.
We kijken terug op een geslaagde, gezellige vakantie
in een mooi land. Uiteraard hebben wij niet alles
kunnen zien maar je moet keuzes maken.
 
Lilian van der Hout.                  
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Van de secretaris
 
Op 14 april 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering van de Soliferclub plaats gevonden. Het was een
goed bezochte en geanimeerde vergadering waarvan het verslag inmiddels per e-mail aan de leden is
toegezonden.
Met betrekking tot de Statuten en het Huishoudelijk Reglement kan worden opgemerkt dat de resultaten van
de gedachtewisseling tijdens de ALV verwerkt zijn in de tekst. Op het moment van schrijven van dit stukje
liggen die voorstellen bij de notaris, maar op het moment dat u dit leest zijn ze mogelijk al in werking getreden.
De aanzet tot een regeling in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is
verder uitgewerkt. We hebben besloten dat het gerechtvaardigd is de leden op het besloten gedeelte van
de website een ledenlijst aan te bieden en hebben dat ook in het Privacy Protocol vastgelegd.
De bedoeling is de implementatie als volgt uit te voeren: bij eerste gebruik van de website verschijnt een
cookie melding. Daarin wordt gezegd dat er cookies gebruikt worden en kan de gebruiker aangeven dat
hij/zij dat begrepen heeft; daarna zal, gedurende tenminste een half jaar, die melding niet meer verschijnen.
De melding bevat ook een knop die doorschakelt naar de Privacy Verklaring, wat een verkorte versie is van
het Privacy Protocol (waarnaar in de Verklaring ook een link is opgenomen) waarin naar onze mening alles
geregeld is wat er volgens de wet in geregeld moet worden.
Beide documenten zijn ook via een menu optie toegankelijk en kunnen bovendien gedownload worden.
Daarnaast zal een menu optie worden toegevoegd die aan leden de mogelijkheid biedt een ledenlijst op
het scherm te krijgen. De implementatie wordt in de loop van de tijd uitgevoerd en het succes daarvan blijkt
vanzelf bij gebruik van de website .
In de Statuten wordt nu ook een gezinslidmaatschap ingevoerd. Dat betekent dat het aanmeldformulier op
de website moet worden aangepast. Enerzijds zal er ruimte komen om de gegevens van het gezinslid op te
geven, anderzijds zal er, in het kader van de AVG, een verplichte mogelijkheid worden toegevoegd om
toestemming voor het opslaan van de verstrekte gegevens te verlenen.
Toestemming voor het opslaan van de persoonsgegevens van huidige leden is nooit verleend en van hen
die in aanmerking komen voor het gezinslidmaatschap hebben we helemaal geen gegevens. Daarom zullen
alle leden benaderd worden met de vraag om de bij ons bekende gegevens met behulp van het nieuwe
aanmeldingsformulier aan te vullen en/of te corrigeren, en daarbij meteen toestemming tot het opslaan van
die gegevens te verlenen. U behoeft daarvoor zelf nu nog niets te doen, u kunt gewoon wachten op een
verzoek.
 
Uw secretaris Onno de Gans

Van de ledenadministratie.
 
 
Er zijn geen mutaties te vermelden.
 
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schrifte
lijk of per e-mail bij de secretaris en moet uiterlijk 30
november van het lopende jaar zijn ontvangen.
Wijzigingen die betrekking hebben op de ledenadmi
nistratie zoals adres, telefoonnummer, e-mail adres,
type en kenteken van auto en caravan, graag door
geven aan de secretaris.
 
Het Solifer clubblad verschijnt vier keer per jaar hal
verwege de maand maart, juni, september en de
cember. Indien u geen blad ontvangt wilt u dan even
per e-mail contact opnemen met de secretaris?
 
 
Ledenadministratie Soliferclub Nederland,
secretaris@soliferclub.nl

Optimale veiligheid bij:  Afdalen, achteruitrijden 
en met een geavanceerd anti-slinger systeem

www.triorep.nl         Telefoon:   033 -277 88 66

Dé specialist op het gebied van 
caravan-, camper- en traileronderstellen

Experts met  

Adv_Triorep+ITBS.indd   3 09/02/18   19:03
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Tarieven Alliantiepartners NCC, vanaf 1 april 2018.
Vanaf 1 april 2018 
 
Overnachtingstarieven 
 
Equipe met CCI kaart: 
Overnachting per equipe      € 12,00  M.u.v. Belt Schutsloot en Callantsoog    € 13,50 
Equipe zonder CCI kaart:  
Overnachting per equipe      € 14,50  M.u.v. Belt Schutsloot en Callantsoog    € 16,00

 
Evenement op NCC terrein 
 
Evenementen van alliantiepartners met 10 of meer equipes genieten € 2,-- per equipe korting op het over
nachtingstarief.
 
Elektra tarieven 
 
Tarief bij gebruik stroommeter per KWH         €   0,42
Bij kort verblijf ( max. 2 overnachtingen) en evenementen en bij gebrek aan (leen-) stroommeters wordt het
dagtarief voor het elektraverbruik in rekening gebracht.
Zomerseizoen dagtarief elektra        €    3,00 per dag 
Winterseizoen dagtarief elektra        €    5,00 per dag   
 
Toeristenbelasting 
 
De tarieven zijn exclusief toeristenbelasting. Zie hiervoor het publicatiebord.
 
Parkeren en stallen  
 
In alle gevallen wordt het overnachtingstarief in rekening gebracht. Parkeren of stallen van het onbewoonde
kampeermiddel op een NCC terrein door niet-leden is derhalve niet mogelijk!
 
CCI  kaart 
 
Aanschaf CCI kaart 2018     € 9,95
Bestellen via de NCC website  www.ncc.nl / clubterreinen/ aanvraag CCI kaart .
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www.soliferclub.nl
     

Samenstelling bestuur en commissies
 
Bestuur
Voorzitter               Didi Lindhout                           071-3616156         voorzitter@soliferclub.nl
Secretaris              Onno de Gans                        079-3212173         secretaris@soliferclub.nl
Penningmeester   Wim Rijkaart van Cappellen   010-2231919        penningmeester@soliferclub.nl
Activiteiten cie.     Jannie van der Torre             +491629799186     ac@soliferclub.nl
Technische cie.    Piet Goudriaan                        0654755534          tc@soliferclub.nl
 
 
Activiteiten commissie                                                                 ac@soliferclub.nl
Voorzitter              Jannie van der Torre             +491629799186
Lid                         Jan Molenaar                         0313-437213
Lid                         Lillian van der Hout                010-5114344
 
 
Redactie commissie                                                                         redactie@soliferclub.nl
Voorzitter                  Didi Lindhout                        071-3616156
Eindredactie            Gerrie en Hans Schoots       0412-645403
Websiteredacteur      Jacob Dijkhuizen               0182-616127
Websitebeheerder  Onno de Gans                     079-3212173
 
 
Technische commissie                                                                     tc@soliferclub.nl
Voorzitter               Piet Goudriaan                       0654755534
Lid                          Reinier Bijkerk                          034-3430783
Lid                         Jan de Groot                           06-21255141
 
 
Secretariaat en      Onno de Gans                    079-3212173         secretaris@soliferclub.nl
ledenadministratie
 
Archief                  Jan Molenaar                        0313-437213
 
Advertenties en PR  Vacant                                                              pr@soliferclub.nl

bankrelatie
Bankrelatie: NL 88 INGB 0004 3260 91
Jaarcontributie: € 40,- bij tijdige betaling, bij voorkeur via automatische machtiging.
  € 50,- na betalingsherinnering.
Website: www.soliferclub.nl
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