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Voorwoord
Van de redactie.
 
Elke keer moet de redactie bekijken of er genoeg kopij
binnen is gekomen om het clubblad te vullen.
Voor het februariblad is dit meestal niet zo'n probleem
omdat alle stukken voor de ledenvergadering hierin opge
nomen worden.
Voor de andere bladen is dit soms wel wat lastiger.
Het zou fijn zijn als leden hun ervaringen met de Solifer eens
op papier zetten zoals b.v. een stukje over de camping waar
ze goede herinneringen aan hebben etc.
Ervaringen uitwisselen via gesproken of geschreven taal is
een goede aanvulling op het op stap gaan met de Solifer.
Vaak gaat het dan alleen over technische zaken waar de
mannelijke Soliferisten meer interesse in hebben dan hun
partners, maar ook andere ervaringen moeten een plek
kunnen krijgen in het Soliferblad.
Ik vraag jullie dan ook: klim eens in de pen of achter de
computer en lever een bijdrage aan het blad.
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Woord van de voorzitter.
 
Het voorwoord is dit keer bestemd voor het juniblad.
Vol verwachting keken wij uit naar de Interrally die
eind juni gehouden zou worden in Zeewolde.
Wij hadden als bestuur afgesproken dat wij wel ten
minste 10 buitenlandse equipes wilden ontvangen en
dat de rally anders afgeblazen zou worden. Het zag
er aanvankelijk naar uit dat dit aantal makkelijk ge
haald zou worden. Er zouden 5 Deense Solifers komen,
5 Finnen en 6 Zweedse. Als eerste kwam er een afzeg
ging voor de Deense deelnemers, om niet al te dui
delijk redenen. Vorige week kregen we het bericht dat
de vrouw van de Finse voorzitter ernstig ziek was en zij
niet naar Nederland konden komen. De rest van de
deelnemers gaf aan de reis dan ook niet te gaan
maken,
Er bleven dus 6 Zweedse deelnemers over en wij
hebben na uitvoerig overleg dan ook moeten beslui
ten om de interrally af te blazen.
Jammer dat wij dit besluit hebben moeten nemen. Er
was al heel wat tijd in de voorbereiding gestoken
vooral door de activiteitencommissie. We waren al
een jaar bezig met afspraken te maken met de
camping, muziek voor de feestavond, het buffet en
er waren afspraken gemaakt over sponsoring. 
De aangekondigde tref voor onze eigen club,die
gehouden zou worden voorafgaand aan de interral
ly, gaat wel door. Deze vindt nu plaats in Sint Oeden
rode op het NCC terrein.
In september hebben we de rally in Zuid Limburg in
een heel mooi stukje Nederland. Meer informatie
hierover staat in dit blad.
Ik hoop weer een groot aantal leden te ontmoeten
op de genoemde activiteiten.
 
Didi Lindhout

Rallykalender
 
Interrally 2019.
Deze gaat helaas niet door. Middels een nieuwsbrief
(2019-1) zijn de leden hierover ingelicht. 
Leden rally 2019.
Door het vervallen van de Interrally is de datum en de
plaats van deze rally gewijzigd: 22 t/m 30 juni op NCC
camping Rooi's Klumpke in St. Oedenrode.
De tekst van bijde nieuwsbrieven staat elders in het
blad.
Herfstrally 2019.
Deze rally wordt gehouden van 7 tot en met 21 sep
tember 2019 op camping Cottesserhoeve in Vijlen in
de provincie Limburg. Ook hierover vindt u elders in
dit blad meer informatie. De organisatie wordt ge
daan door Corrie en Paul van Wijk.
Voor nadere informatie zie elders in dit clubblad.
Aanmelden kan via de website.
Eindejaarstref  2019/2020
We gaan dit jaar terug naar een oude liefde en wel
naar camping Beek en Hei in Otterlo. De tref wordt
gehouden vanaf zaterdag 28 december tot ......zo
lang ieder maar wil blijven. Het nadeel van deze
camping is dat er geen zwembad is maar het grote
voordeel is dat er een gezellige ontmoetingsruimte is
waar wij met elkaar en andere kampeerders de
avonden kunnen doorbrengen en waar op de oude
jaarsavond een oudejaarsborrel wordt geschonken.
Er mag geen vuurwerk op de camping worden afge
stoken. Het speciaal voor de Soliferclub geldende
kampeertarief is € 16,= voor een 2 persoons equipe
en € 13,= voor een 1 persoons equipe exclusief € 1,13
toeristenbelasting per persoon per nacht.
Nieuwjaarsreceptie 2020
Deze wordt gehouden op zaterdag 18 januari 2020 In
restaurant de Waldhoorn in Otterlo. Aanvang 11 uur
en na afloop is er om 13 uur gelegenheid om deel te
nemen aan een lunchbuffet voor de prijs van € 13,75
per persoon inclusief drankje.
Ledenvergadering 2020
Tijdens de ALV is als voorlopige datum zaterdag 4 april
2020 genoemd. Waar deze zal plaatsvinden en van
wanneer tot wanneer er dan een rally of tref omheen
wordt georganiseerd zullen wij in het volgende club
blad bekend maken.
Reis naar Tsjechië 2020
Deze reis start op de eerste camping in Tsjechië op
zaterdag 21 mei 2020 en we vertrekken weer naar huis
op zaterdag 13 juni.
Voor meer informatie zie elders in dit clubblad.
 
Verder is het de bedoeling dat we het komende jaar
nog een feestje gaan organiseren want dan bestaat
de club 40 jaar. Hoe en wanneer dat gaan we nog
uitzoeken.
Ook is het de bedoeling om in september een rally te
houden in Drenthe. Ook hierover in het volgende
clubblad meer informatie.
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Verslag Algemene Leden Vergadering 2019
 
Zaterdag 13 april 2019 te Zeewolde
Bestuur:
Didi Lindhout, voorzitter
Onno de Gans, secretaris
Wim Rijkaart van Cappellen, penningmeester
Piet Goudriaan, voorzitter TC
Jannie van der Torre-Hoek, voorzitter AC
 
Aanwezig
Aanwezig zijn, naast de bestuursleden, 17 leden van de vereniging
 
Afwezig met kennisgeving:
Jan en Annie Kranendonk, Hans en Gerrie Schoots, Marielle van Wakeren en Hans Bijlsma, Adri en Aly Verzijl,
Henk en Anne Griffioen, Ton en Lilian van der Hout, Leo en Mary de Graaff, Fred en Margriet Grootenboer,
Joost en Geesje Mouthaan, Anton en Yfke Wiebenga, Chris en Mieke Heijligers
1.      Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 14.05 en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder An
neke en Rob van Dalfsen, bezitters van een Polar, die vandaag als lid zijn toegetreden. Zij memoreert kort het
afgelopen jaar en werpt een blijk in de toekomst, met name naar de Interrally. Zij stelt vast dat de beperkte
opkomst ter vergadering samenhangt met vakanties en de reis naar Sicilië die van start is gegaan.
2.      Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.      Ingekomen stukken
a.      Een vraag van Henk Griffioen om alle Scandinavische caravans toe te laten; dit wordt behandeld bij
punt 12.
b.      Een vraag van Henk Griffioen om deelnemers aan een tref ook toe laten tot alle activiteiten die tijdens
die tref georganiseerd worden zoals bijvoorbeeld een ALV of Nieuwjaarsreceptie. Het bestuur stelt vast dat
die laatste twee activiteiten niet georganiseerd worden in het kader van een tref en derhalve alleen toegan
kelijk zijn voor de leden.
4.      Vaststellen van de notulen van de vorige ALV d.d. 14 april 2018
De notulen worden bij acclamatie goedgekeurd.
5.      Jaarverslagen
a.      Secretaris en ledenadministratie
Bij acclamatie goedgekeurd.
b.      Redactiecommissie
Bij acclamatie goedgekeurd.
De voorzitter meldt dat Hans en Gerrie Schoots te kennen hebben gegeven in 2020 te willen stoppen met het
eindredacteurschap en doet een oproep aan de leden zich voor deze functie kandidaat te stellen.
c.      Activiteitencommissie
Bij acclamatie goedgekeurd.
d.      Technische commissie
Bij acclamatie goedgekeurd.
e.      Advertenties en PR
Bij acclamatie goedgekeurd.
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Naar aanleiding van dit punt wordt wederom aan de vergadering gevraagd of er geen leden aanwezig zijn
die deze functie op zich zouden willen nemen. Er blijken wederom niet van dergelijke leden aanwezig te zijn,
hetgeen het bestuur wederom ten zeerste betreurt.
6.      Financiën
a.      Financieel verslag 2018
b.      Begroting 2019
c.      Meerjarenperspectief
i.        De penningmeester biedt zijn excuses aan voor het gebruik van CC in plaats van BCC bij de verzending
van de stukken.
ii.       De penningmeester geeft een toelichting op de stukken. De kosten van het clubblad zijn tot 2020 beperkt
in verband met interen op in het verleden opgebouwde overschotten; daarna zal het communicatie beleid
moeten worden heroverwogen.
iii.     Rob Buitenhuis vraagt of de stukken in den vervolge als PDF kunnen worden verstuurd, hetgeen wordt
toegezegd.
d.      Verslag van de kascommissie 2018
Namens de kascommissie spreekt Joop Kruys waardering uit voor het werk van de penningmeester. De
boekhouding is steekproefsgewijs onderzocht en er zijn geen onregelmatigheden vastgesteld. Hij vermeldt
dat de kascommissie zeer voldaan is. Hij biedt het bestuur het verslag van de kascommissie aan.
e.      Benoeming kascommissie 2019
Joop Kruijs is aftredend en zal zijn plaats afstaan aan Paul van Wijk die reserve was. Als nieuw reserve lid van
de kascommissie biedt Han de Ridder zich aan welk aanbod met acclamatie wordt ontvangen.
f.        Decharge
Op grond van de stukken, de beraadslagingen en het oordeel van de kascommissie wordt het bestuur ge
dechargeerd.
7.      Samenstelling bestuur
a.      Voorzitter: Didi Lindhout, bij acclamatie herkozen tot 2022
b.      Secretaris: Onno de Gans, benoemd tot 2020
c.      Penningmeester: Wim Rijkaart  van Cappellen, benoemd tot 2020
d.      Activiteitencommissie: Jannie van der Torre-Hoek, benoemd tot 2020
e.      Technische commissie: Piet Goudriaan, bij acclamatie herkozen tot 2022
8.      Samenstelling commissies
a.      Activiteitencommissie
i.        Jannie van der Torre-Hoek, voorzitter, benoemd tot 2020
ii.       Jan Molenaar, bij acclamatie herkozen tot 2022
iii.     Lilian van der Hout, bij acclamatie herkozen tot 2022
b.      Technische commissie
i.        Piet Goudriaan, voorzitter, bij acclamatie herkozen tot 2022
ii.       Reinier Bijkerk, benoemd tot 2020
iii.     Jan de Groot, benoemd tot 2020
c.      Redactiecommissie
i.        Didi Lindhout, voorzitter, benoemd tot 2020
ii.       Hans Schoots, eindredactie, benoemd tot 2020
iii.     Gerrie Schoots, eindredactie, benoemd tot 2020
iv.     Onno de Gans, bij acclamatie herkozen tot 2022
v.      Jacob Dijkhuizen, bij acclamatie herkozen tot 2022
d.      Website
i.        Onno de Gans, bij acclamatie herkozen tot 2022
ii.       Jacob Dijkhuizen, bij acclamatie herkozen tot 2022
e.      Archief
Jan Molenaar, bij acclamatie herkozen tot 2022
f.        PR
Didi Lindhout, interim tot uiterlijk 2020
9.      Rallykalender
a.      Ledenvergaderingtref
Is aan de gang.
b.      Reis Sicilië
Is aan het opstarten. Henk Griffioen zal ons via Facebook op de hoogte houden van de voortgang van de reis.
c.      Interrally 2019
Zie punt 10.
d.      Herfstrally 2019
Van 7 tot 21 september 2019 op camping Cottesserhoeve in Vijlen; de organisatie is in handen van Corrie
en Paul van Wijk.
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e.      Jaarwisseling 2019-2020
De jaarwisselingstref en de Nieuwjaarsreceptie zullen twee niet samenvallende activiteiten worden. Voor de
tref wordt gedacht aan camping Beek en Hei. De Nieuwjaarsreceptie zal op 11 of 18 januari plaats vinden,
mogelijk in Partycentrum de Molen.
Paul van Wijk merkt op dat, wil een lid aan beide activiteiten deelnemen, hij dan ofwel de tref lang moet
oprekken ofwel 2 keer heen en weer moet reizen. Niettemin blijkt er geen overwegend bezwaar te zijn tegen
het door het bestuur ingebrachte voorstel. Volgend jaar zal een en ander geëvalueerd worden.
Ton van Houdt doet nog een suggestie voor een locatie voor de nieuwjaarsreceptie: Restaurant de Waldhoorn
in Otterlo. De AC neemt hiervan nota.
f.        Tsjechië reis 2020
De periode zal zijn 21 mei t/m 13 juni 2020. Er worden 4 campings aangedaan waarvan de (Nederlandse)
eigenaren bereid zijn te helpen met de programmering. Dit zijn achtereenvolgens Horjany (Breznice), Font
ana (Pocatky), Královec (Královec) en camping 2000 (Januv Dul). De organisatoren (Jannie van der Torre,
Piet en Riet Goudriaan) zijn geïnteresseerd in de belangstelling en zullen daartoe een formulier op de web
site laten plaatsen.
g.      Herfst 2020
In 2020 viert de Soliferclub Nederland zijn 40-jarig jubileum. In het verleden werd rond een jubileum iets ge
organiseerd in de periode rond Pasen, maar in verband met de Tsjechië reis wordt voorgesteld door te
schuiven naar de herfst. Er is nog niets bekend over locatie, duur en programma. Gezocht zal worden naar
een zo centraal mogelijk gelegen locatie.
Ria Lammers merkt op dat het in het verleden heel moeilijk is gebleken zo’n centraal gelegen plaats te vinden
en stelt daarom voor met dit aspect niet al te dwingend rekening te houden.
10.   Interrally 2019
a.      Er heeft zich al een aantal leden beschikbaar gesteld voor het verrichten van hand- en spandiensten,
maar meer handen zijn altijd welkom.
b.      De verwachting is dat er 15 à 20 buitenlandse equipes zullen deelnemen en de hoop is gevestigd op
heel veel Nederlandse deelnemers.
c.      Voor de verloting bestaat nog grote interesse voor beschikbaar te stellen prijzen.
d.      Rob Buitenhuis vraagt of leden die, ook lid van de NCC zijnde met een vaste plaats op de Distel en dus
al betaald hebbende voor verblijf, korting kunnen krijgen op de kosten van de Interrally. Toegezegd wordt
dat daarvoor een regeling getroffen zal worden.
11.   Alliantie met de NCC
a.      Het voorstel van het bestuur de alliantie overeenkomst voor onbepaalde tijd voort te zetten wordt zonder
discussie overgenomen.
b.      Met betrekking tot de identificatie van een SCN lid die gebruik wil maken van een NCC terrein gaat het
bestuur van de NCC er van uit dat er een lidmaatschapskaart van de alliantieclub kan worden getoond.
SCN leden hebben niet een dergelijk document. Dan kan het, afhankelijk van de beheerder, volstaan om
een lidmaatschapsnummer op te geven of eventueel de relatiecode van de SCN als alliantie partner (999005).
Om een veiliger methode te hebben zal er op de website van de Soliferclub een te downloaden lidmaat
schapsbewijs worden geplaatst waarop na afdrukken alleen de eigen gegevens nog moeten worden inge
vuld.
12.   Lidmaatschapsvoorwaarden
De aanwezige leden blijken geen behoefte te hebben aan een nadere discussie over het merk van de ca
ravan op grond waarvan het lidmaatschap van de SCN open staat. Vooralsnog blijft dus de huidige eis
(Solifer of Polar) van kracht.
13.   Rondvraag
a.      Fons Wassing vindt het onacceptabel dat de ALV samenvalt met een rally naar Sicilië en deelname
aan beide activiteiten dus is uitgesloten.
Jannie van der Torre antwoordt dat de reis naar Sicilië geen activiteit is die onder verantwoordelijkheid van
het bestuur valt en de organisatie slechts de mogelijkheid heeft gekregen om van bestaande communica
tiekanalen van de club gebruik te maken. Daarenboven is het samenvallen nooit opzet geweest, maar een
gevolg van het, om andere redenen noodzakelijke, schuiven met de datum van de ALV.
b.      Toon Suermondt vraagt zich af hoe het met zijn lidmaatschapsstatus is na verkoop van zijn caravan.
Hij krijgt de toezegging dat zijn lidmaatschap dit jaar blijft bestaan; het bestuur zal een nadere uitwerking
opstellen over de voorwaarden voor het lidmaatschap en het donateurschap.
14.   Sluiting en vaststellen volgende vergadering
a.      De volgende vergadering wordt voorlopig vastgesteld op zaterdag 4 april 2020.
b.      Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 15.20 uur.
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Informatie  Herfstrally 2019.
 
 
Datum: 7 t/m 21 sept.
 
Camping: camping Cottesserhoeve, Cottessen 6,
Vijlen.
We staan op de comfortplaatsen, d.w.z. water en
stroom op de plaats.
Kosten campingplaats:   € 21,00 per dag all in, cara
van met 2 personen en 1 hond.
Alleenstaande met caravan €  20,00.
Extra kinderen/personen >6 jr. € 3,70 per nacht(per
soon +toeristenbelasting).
Bezoekers betalen voor parkeren van  de auto € 2,50 +
€ 2,70 bezoekersgeld.
Winkel: deze is in het naseizoen beperkt open. Brood
jes op bestelling.
 
Op woensdag 11 september gaan we met het  Mil
joenenlijntje van Simpelveld naar Valkenburg  v.v.
We nemen de stoomtrein van Simpelveld naar Schin
op Geul, daar stappen we over op de diesel van Ar
riva en rijden naar Valkenburg.
In Valkenburg  hebben we vrije tijd om wat rond te
kijken en vervolgens gaan we op dezelfde manier
terug.
Alternatief voor wandelaars: in 1 uur loop je, langs de
Geul, van Schin op Geul naar Valkenburg.
Kosten Dagkaart :  € 13,50 p.p. (bij minimaal 20 per
sonen).
 
Vrijdag 13 september gaan we naar de Grotten
Noord van de St. Pietersberg in Maastricht.
De rondleiding met gids duurt 1 uur.
Kosten:  €  7,50 p.p. (max.35 personen).
 
Voor dinsdag 17 september staat de Dom van Aken
(zie Wikipedia) op het programma.

Deze staat bij de UNESCO op de werelderfgoed lijst
cultuur.
De rondleiding met Duitse gids  duurt 45 min.
Max. 20 personen per groep.
Kosten :  € 7,50 p.p. (we gaan uit van 2 groepen).
 
Donderdag 19 september bezoeken we de duisternis
van de Steenkolenmijn in Valkenburg.
We starten met een promotiefilm opgenomen in de
Staatsmijn Emma.
Vervolgens gaan we met een ex-mijnwerker de mijn
in.
Kosten: € 7,50 p.p. (max. 35 personen).
 
ALLE  GEPLANDE DATA ZIJN ONDER VOORBEHOUD !!!
 
In de directe omgeving van de camping kunnen we:
·        Fietsen
·        Wandelen
·        Golfen
·        Op een bankje het uitzicht bewonderen, enz.
 
INSCHRIJVEN  VÓÓR  1 AUGUSTUS  I.V.M. HET DEFINI
TIEF VASTLEGGEN VAN DE EXCURSIES!
Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging  en
verzoek tot betaling.
 
Corrie en Paul van Wijk.

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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Reisprogramma Tsjechië in 2020.
 
 
Deze reis wordt gehouden van 21 mei tot en met 13 juni en is verdeeld over 4 campings in Tsjechië (zie het
bijgevoegde kaartje).
Hieronder het reisprogramma zoals wij dat op de ALV hebben gepresenteerd. Wij kregen de indruk dat er
zeker een aantal leden belangstelling heeft om deze reis mee te maken. Om een idee te krijgen hoeveel
equipes er ongeveer zullen meegaan vragen wij om het op de website geplaatste belangstelling-registratie
formulier in te vullen.
Omdat deze reis door onszelf wordt georganiseerd is het deze keer ook mogelijk om later aan te haken of
eerder te vertrekken.
 
Eerste camping is Horejany.
Kosten per nacht voor een equipe van 2 personen ongeveer € 17,50 inclusief stroom en toeristenbelasting.
Hond € 2,50. Voor een 1 persoons equipe € 13,25 alles inclusief.
Op de eerste camping willen wij aankomen op donderdag 21 mei (dat is Hemelvaartsdag) en wij vertrekken
dan op woensdag 27 mei.
Vanaf deze camping een excursie naar Praag maken. Campinghouder raadt aan met eigen auto te gaan;
het is één uur rijden en er is een prima parkeergarage. Hij wil assisteren bij het organiseren van andere ex
cursies.
Op de dag van aankomst kunnen wij met elkaar een Tsjechische maaltijd gebruiken hetgeen ongeveer
€ 10,-- per persoon kost, exclusief drankjes.
 
Tweede camping vakantiepark Fontana.
Aankomst op deze camping woensdag 27 mei en vertrek dinsdag 2 juni.
Kosten per nacht voor een equipe van 2 personen € 19,50 inclusief stroom en toeristenbelasting en voor een
1 persoons equipe € 16,50. Voor honden normaal 3 euro maar als er maar een paar honden bij zijn wordt
voor onze groep daarvoor niets extra’s gerekend. Campinghouder is bereid excursies voor ons te regelen.
Mogelijkheden o.a. een oude koffiebranderij met daarbij ook een nog dagelijks in bedrijf zijnde oude weve
rij of de plaats Hradec waar het op   n na grootste kasteel van Tsjechië staat. Verder zijn de plaatsen Tel  en
Jihlawa de moeite waard om te bezoeken.
 
Derde camping Královec.
Aankomst dinsdag 2 juni en vertrek zondag 7 juni.
Kosten voor deze camping ongeveer € 19,-- voor een equipe van 2 personen inclusief stroom. Hond € 1,60.
Dit is een kleine camping vlak bij de Poolse grens. Ligt bij een mooi natuurgebied maar het organiseren van
excursies is lastiger. Het is echter wel een heel mooi gebied met een mogelijkheid om met een kabelbaan
naar de top van een berg in het Reuzengebergte te gaan en een bezoek te brengen aan het rots gebied
van Adršpach.
 
Vierde en laatste camping is Camping 2000.
Aankomst zondag 7 juni en vertrek zaterdag 13 juni.
Kosten per nacht voor een equipe van 2 personen ongeveer € 22,-- en voor een hond € 3,-- en het is de enige
camping waar met douchemunten wordt gewerkt en die zijn omgerekend ongeveer 40 eurocent.
Dit is wel de duurste camping maar die is dan ook de grootste met de meeste voorzieningen waaronder een
verwarmd zwembad. Verder een restaurant, eetcafé en snackbar. Hier kunnen wij dus prima een afscheids
diner houden.
Ook hier is men bereid te assisteren bij het organiseren van excursies. Er is een heel interessant natuurgebied
op niet te grote afstand genaamd  eský ráj en ook een bezoek aan het staatskasteel Sychrov is zeker de
moeite waard.
 
In het volgende clubblad zullen wij meer informatie geven over de te organiseren excursies en de daaraan
verbonden kosten. Ook hiervoor is het deze keer mogelijk om zelf aan te geven aan welke van de gezamen
lijk te ondernemen excursies je wil deelnemen.
Wij hopen dat we met een leuke groep deze reis kunnen gaan maken.
 
Piet en Riet Goudriaan en Jannie van der Torre-Hoek.
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Van de Activiteiten Commissie
 
De ledenvergaderingtref is dit jaar niet al te best bezocht, maar de vergadering gelukkig wel. Het was een
prima vergadering en daarna was er een lekker en goed verzorgd Chinees buffet.
 
Helaas gaat na veel voorbereidend werk de Interrally niet door.
 
Zoals u in de rallykalender hebt kunnen lezen gaan wij voor de eindejaarstref deze keer niet naar de Paalberg
in Ermelo maar naar camping Beek en Hei in Otterlo. Dat is voor velen van ons toch ook een bekend terrein.
Er is dan wel geen zwembad, maar er is wel een gezellige gemeenschapsruimte waar de campinggasten
`s avonds bij elkaar kunnen komen en waar men op oudejaarsavond gewend is met elkaar een drankje te
drinken. Ik zal het zwembad een beetje missen, maar kijk er ook naar uit om weer een keer andere wandel-
en fietsroutes te gaan ontdekken.
 
De nieuwjaarsreceptie wordt volgend jaar ook in Otterlo gehouden en wel in restaurant de Waldhoorn. Ook
dat is een oude bekende want in het verleden hebben wij hier vaak onze ledenvergadering gehouden. De
receptie wordt gehouden op zaterdag 18 januari en niet zoals gebruikelijk in de middag maar nu vanaf `s
morgens 11 uur met de mogelijkheid om daarna deel te nemen aan een lunchbuffet. Dit omdat het prettiger
is om met daglicht heen en weer te rijden. De deelnemers aan de eindejaarstref kunnen eventueel de cara
van op camping Beek en Hei laten staan om daar te overnachten of lekker lang daar te blijven (als het weer
meezit ga ik dat wel doen).
 
Voor ons 40 jarig jubileumfeest gaan wij na de Interrally aan de slag om hiervoor een tijd en plaats te beden
ken. Goede ideeën zijn van harte welkom.
 
Namens de AC
Jannie van der Torre-Hoek

Geniet van de kampeer- 
nieuwtjes voor het seizoen 
2019

www.isabella.net
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De Omnia-oven
 
 
Het klinkt groot, dat is de Omnia niet. Het lijkt meer op
een pan, maar door de verschillende onderdelen,
gedraagt het zich als een oven. Het past in elkaar en
is compact. De Omnia is bedacht voor kampeerders
en dus te koop bij de kampeerwinkels, zoals Hendriks
in Ermelo. Je kunt er van alles mee doen, van cake
maken tot afbakken van broodjes.
 
Hier volgt een recept voor aardappeltjes in room:
benodigdheden: 1 aardappel per persoon, beetje
zout en slagroom.
Schil de aardappel en snijd die in dunne schijfjes,
doe ze in de Omnia, een beetje zout erbij, evt. peper;
giet de slagroom erover, totdat het een klein beetje
onderstaat.
Zet de gaspit op een half, Omnia  erop. Laat het op
deze manier warm worden, zodat het langzaam (na
ca. 6 minuten) aan de kook komt, even oefenen met
het gas. Je kunt het deksel optillen, (heel) af en toe
kijken. Het geheel moet na 25 minuten zacht zijn, en
de slagroom moet wat ingedikt zijn.
Op de Omnia site (www.omniasweden.com) vind je
recepten, van brood bakken tot een cake.
 
Succes. Groetjes, Marjan Rijkaart

Veiligheid in de caravan
 
 
Wij willen aandacht vragen voor twee wat minder
belichte aandachtspunten die te maken hebben met
het gebruik van de Solifers en Polars:
 
1. Rook detectie
Vooral tijdens de uren dat we genieten van onze
nachtrust in de caravan, zou er ongemerkt brand en
dus verbrandingsgassen kunnen ontstaan in en wel
licht ook buiten de caravan. Als die verbrandingsgas
sen in de caravan terecht komen, dan is er direct
levensgevaar. Immers, verbrandingsgassen bevatten
o.a. koolmonoxide, wat een uiterst giftig gas is. Om
verbrandingsgassen vroegtijdig te signaleren zijn
rookmelders een prima oplossing. Voor een redelijk
bedrag zijn ze te koop, vraag uw dealer. Plaats de
rookmelder boven in de caravan b.v. in de hangkast,
immers verbrandingsgassen zijn warmer dan de
omgeving en stijgen dus op. Als de rook de sensor
aanspreekt maakt die een oorverdovend lawaai,
zeker voldoende om slapende(n) te wekken.
 
2. Gas(lek) detectie.
In onze caravans gebruiken we gas onder andere
voor het verwarmen van de caravan, maar ook om
te koken en wellicht ook om de koelkast te laten
werken als er geen 230 volt is, dan wel onvoldoende
wattage beschikbaar is.
De leidingen vanaf de gasfles naar de gas-verbrui
kende apparaten zijn aangelegd vanuit de disselbak
en deels onder de caravan en een klein deel binnen
in de caravan. Al die gasaansluitingen kunnen lekka
ge vertonen, denk daarbij aan aansluitingen van de
leidingen op de gasfles, de kookplaat, koelkast, en
de verwarmingstoestellen zoals Primus/Alde. Maar er
kunnen ook beschadigingen aan de gasleidingen
ontstaan. Denk niet dat Primus dat probleem niet
heeft omdat die in de disselbak is gesitueerd, de
caravan en de disselbak zijn niet gasdicht!
Mocht zich gas ophopen in de caravan dan is een
gasexplosie niet denkbeeldig. Propaangas is zwaar
der dan lucht, plaats om die reden de gasdetectie
sensor laag in de caravan. Ook voor gaslek detectie
zijn er sensoren beschikbaar, vraag uw dealer.
 
PS. Wij willen het niet ernstiger maken dan dat het is,
maar denk er niet te licht over.
 
TC Soliferclub Nederland 5-5-2019
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Van de ledenadministratie.
 
 
Nieuw
Rob en Anneke van Dalfsen, Lelystad
E. van Klinken, Tiel
J. Wierda, Burdaard
 
Opzeggingen
J. Pater, Alblasserdam
 
Hiermee is het totaal aantal leden uitgekomen op 85.
 
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de secretaris en moet uiterlijk 30 no
vember van het lopende jaar zijn ontvangen.
Wijzigingen die betrekking hebben op de ledenadministratie zoals adres, telefoonnummer, e-mail adres, type
en kenteken van auto en caravan, graag doorgeven aan de secretaris.
 
Het Solifer clubblad verschijnt vier keer per jaar halverwege de maand maart, juni, september en december.
Indien u geen blad ontvangt wilt u dan even per e-mail contact opnemen met de secretaris?
 
Ledenadministratie Soliferclub Nederland,
secretaris@soliferclub.nl

De Waterjuffer is een uniek paradijsje, nabij Lochem en Gorssel en de oude 
Hanzesteden Zutphen en Deventer. Prachtig gelegen in het aantrekkelijke 
Achterhoekse coulisselandschap, in één van de meest populaire fietsgebieden 
van Nederland. 

Een oase voor rustzoekers en senioren met ruime zon- en schaduwplaatsen in 
een groene parkachtige omgeving, uiteraard met Wifi en verwarmd sanitair.

In het Restaurant kunt u genieten van koffie met gebak tot de lekkerste vers 
bereide gerechten.

Camping de Waterjuffer, Jufferdijk 4, 7217 PG Harfsen 

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

www.campingdewaterjuffer.nl

Kamperen, recreëren en dineren

Gewoon... genieten!

Ontspannen kamperen in de 

Achterhoek... op de grens van 

Gelderland en Overijssel
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SCN NIEUWSBRIEF 2019.02
 
 
De SCN Nieuwsbrief verschijnt incidenteel en wordt alleen digitaal toegezonden aan alle leden van de Soli
ferclub Nederland waarvan het e-mail adres bekend is.
 
Ledenrally 2019
Nieuwe locatie voor de tref van 22 tot en met 30 juni.
 
In verband met het niet doorgaan van de Interrally willen wij de daaraan voorafgaande ledenrally die van
22 tot en met 27 juni was gepland nu houden vanaf 22 tot en met 30 juni.
Omdat we ook de ledenvergadering tref al in Zeewolde hebben gehouden zijn we snel op zoek gegaan naar
een andere locatie en die hebben we gevonden in St. Oedenrode op de NCC camping Rooi's Klumpke.
Het is te kort dag om van te voren dingen te organiseren, zeker omdat 2 van de drie leden van de AC nu nog
in het buitenland zijn, maar ter plekke gaan we zeker een paar gezamenlijke activiteiten organiseren.
Omdat we er niet vanuit kunnen gaan dat diegene die zich hebben opgegeven voor de rally is Zeewolde
ook naar St. Oedenrode zullen komen vragen wij jullie om je zo spoedig mogelijk aan te melden met het
inschrijfformulier op de website of door middel van een mailtje naar: ac@soliferclub.nl met vermelding van
aankomstdatum en vertrekdatum.
Wij hopen dat we met elkaar nog een gezellige week hebben.
 
Lilian, Jan en Jannie

SCN NIEUWSBRIEF 2019.01
 
 
De SCN Nieuwsbrief verschijnt incidenteel en wordt alleen digitaal toegezonden aan alle leden van de Soli
ferclub Nederland waarvan het e-mail adres bekend is.
 
Interrally 2019.
In de rally kalender is vermeld dat van 27 juni tot 1 juli de Interrally 2019 zal plaatsvinden in Zeewolde. De
Interrally is een evenement dat eens in de drie jaar plaats vindt in Nederland, Denemarken, Finland of Zweden.
De rally heeft tot doel in internationaal verband te genieten van en informatie uit te wisselen over onze cara
vans alsmede kennis te maken met een deel van één van de landen waarin Solifer groot is geworden. In
2019 is het de beurt aan Nederland die rally te organiseren en dat is dan ook voortvarend ter hand genomen.
Alles wees er op dat er uitzicht was op een geslaagd evenement. Maar drie weken geleden liet de Deense
Soliferclub weten dat alle ingeschreven equipes de een na de ander van deelname heeft afgezien. Daar
kwam enige dagen geleden een bericht uit Finland bij waaruit bleek dat de voorzitter van de Finse Soliferclub
in verband met de gezondheidstoestand van zijn vrouw niet zou kunnen deelnemen hetgeen voor alle an
dere ingeschreven equipes reden was van deelname af te zien. Het internationale karakter van de Interrally
zou dus vorm krijgen in de aanwezigheid van ten hoogste 6 Zweedse teams. Het bestuur van de SCN heeft
steeds gesteld dat er ten minste 10 buitenlandse equipes zouden moeten deelnemen en dat gaat dus niet
lukken. Om die reden heeft het bestuur na ampel beraad en met pijn in het hart besloten de Interrally 2019
geen doorgang te laten vinden. Aan iedereen die die reeds heeft voldaan zullen de deelnemerskosten na
tuurlijk worden terugbetaald. Het is spijtig, maar zo kunnen zaken gaan.
 
Ledenrally 2019
Dat de Interrally niet doorgaat is voor de Activiteitencommissie geen reden de geplande ledenrally ook af te
gelasten. Maar omdat de koppeling met de Interrally komt te vervallen zal worden heroverwogen hoe, waar
en wanneer die ledenrally plaats zal vinden. Daarover wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
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bankrelatie
Bankrelatie: NL 88 INGB 0004 3260 91
Jaarcontributie: Jaarcontributie per kalenderjaar 40 euro. Hiervoor ontvangt u in

januari een mailbericht en dient u voor 28 februari betaald te
hebben. Bij niet tijdige betaling ontvangt u per 1 maart een
herinnering en wordt de contributie met 5 euro verhoogd tot 45
euro dan per omgaande te voldoen. 

Website: 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

www.soliferclub.nl
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Al 40 jaar uw specialist in Scandinavische caravans! 
 

MARTENS CARAVANBOUW 
VANOUDS BEKEND DOOR KWALITEIT EN SERVICE 

 
Kom naar onze showroom: 

Mercuriusweg 32 
6971 GV  Brummen 
Tel. 0575-561486 
Fax. 0575-562098 

 
www.martenscaravans.nl 
info@martenscaravans.nl 

 

 

Indien onbestelbaar retour:  O. de Gans, Cesar Franckrode 31, 2717 BA Zoetermeer


