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Samenstelling bestuur en commissies    Bankrelatie 

         4326091 t.n.v. SCN 
Solifer Club Nederland      Zoutlaan 29 

www.soliferclub.nl       4731 MH Oudenbosch 

 

         Jaarcontributie 
         € 32,50  met automatische incasso 

         € 32,50  zonder automatische incasso 

           maar bij tijdige betaling. 

         € 42,50  na betalingsherinnering 

 

 

 

Bestuur 

 

Voorzitter   Jaap van der Torre   0049(0)5948999571 jaap.van.der.torre@ewetel.net  

Secretaris   Marianne van Keulen  0413-254948 mpfvankeulen@gmail.com 

Penningmeester   Leo van Boheemen  0165-315242 lam.van.boheemen@hetnet.nl 

Activiteitencommissie  Joan Smeding   0172-610292 joan.smeding@gmail.com 

Technische commissie  Aart Jan Schaap   0524-222111 a.schaap47@kpnplanet.nl 

 

 

Activiteiten commissie 

 
Voorzitter   Joan Smeding   0172-610292 joan.smeding@gmail.com 

Lid    Marjolijn van Wakeren  0591-644675 m.winters@xs4all.nl 

Lid    Sandra Schaap   0524-222111 a.schaap47@kpnplanet.nl 

 

 

Redactie commissie 

 
Voorzitter   Marianne van Keulen  0413-254948 mpfvankeulen@gmail.com 

Eindredactie/Opmaak  Toon Suermondt  0416-334046 t.suermondt@telfort.nl 

    Didi Lindhout   071-3616156 jend.lindhout@wxs.nl 

 

Websitebeheer   Arjan van Wakeren  0591-644675 awakeren@xs4all.nl 

Website redacteur  Jacob Dijkhuizen  0182-616127 j.mh.dijkhuizen@gmail.com 

 

 

Technische Commissie   

 

Voorzitter   Aart Jan Schaap   0524-222111 a.schaap47@kpnplanet.nl 

Lid    Ton van Houdt   010-5213066 Ton-cockvanhoudt@hetnet.nl 

Lid    Ad Meier   079-3311497 a.a.meier-reesink@planet.nl  

 

 
Secretariaat en   Marianne van Keulen  0413-254948 mpfvankeulen@gmail.com 

Ledenadministratie 

 

 
Archief    Toon Suermondt  0416-334046 t.suermondt@telfort.nl 

 

 
Advertenties en PR  Ria Lammers   072-5126288 ria.lammers@12move.nl   
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Colofon
 
Het Soliferclubblad verschijnt 4 keer per jaar in:
maart, juni, september en december.
 
Redactieadres:
Toon Suermondt
Peelland 2
5144 ES Waalwijk
Tel.0416-334046                
E-mail voor fotobestanden en word documenten:
t.suermondt@gmail.com 
 
De deadline voor het inzenden van kopij, bestemd
voor het clubblad van maart 2013 is:
 
15 februari 2013
 
Foto op de voorpagina:
 
De redactie wenst alle clubleden, relaties en overige
vrienden en bekenden een
 
Gelukkig Kerstfeest en een Gezond en Voorspoedig
Nieuwjaar toe.
 
Toon Suermondt 
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Woord van de Voorzitter
 
DIt is mijn 7e voorwoord als voorzitter
van de Soliferclub Nederland (SCN). In
het voorwoord doe ik een poging u deel
genoot te maken van wat er over de Solifer,
de leden, het bestuur en ondergetekende

valt te vertellen. In een tijd dat samenwerken, bruggen
bouwen, hervormen, veranderen hoog in het vaandel
van velen staat. Ook in een tijd waarin het financieel
minder gaat en we de tering naar de nering moeten
zetten, er is sprake van een crisis.
 
Ook de Soliferclub merkt de gevolgen die de situatie in
Nederland te weeg brengt. Bij het opstellen van de
meerjaren begroting 2012 – 2017 komt het beeld naar
voren dat we in 2017 minder dan 100 leden zullen heb
ben. Ik stel me dan ook zelf de laatste tijd veel gehoorde
vraag “hoe komen we sterker uit de crisis”.
We zullen als bestuur de meerjarenbegroting 2012 – 2017
en evaluatie van het Beleidsplan SCN 2010 – 2015 in de
ALV van maart 2013 aan u voorleggen. U hebt dan de
kans om de toekomst van de Soliferclub Nederland mede
te bepalen. Anders dan in de politiek is er daarbij geen
sprake van het moeten vormen van een coalitie, het el
kaar iets gunnen of water in de wijn doen. Hoewel er
ook binnen een vereniging als de Soliferclub de menin
gen over zaken sterk uit één kunnen lopen.
Het Beleidsplan SCN 2012 – 2017 is op de website van
de SCN geplaatst. Hiervoor kunt als lid van de SCN
inloggen en onder Downloads ( statuten, AED, etc.)
komt u bij het stuk.
 
Op de drempel van oud naar nieuw, welke kant gaan we op.
 

 
Voor het delen van de meningen en ideeën heeft u de
komende tijd de gelegenheid. Dat kan tijdens de activi
teiten van de club die elders in het clubblad zijn opgeno

 
men. Bij de tref rond de kerst en de nieuwjaarsreceptie
bijvoorbeeld. In het clubblad van september heb ik u
geïnformeerd over deze activiteiten. De inschrijftermijn
voor het aanmelden van de activiteiten had ik op
11-11-2012 gesteld. Met als doel u in dit clubblad te
kunnen informeren over de “laatste” stand van zaken.
Maar het bleef wat stil dus heb ik via de secretaris de
leden een herinnering mail gestuurd. In de mail heb ik
aangegeven dat de inschrijftermijn word verschoven
naar 18-11-2012. De mensen die zich bij mij hebben
aangemeld zijn of worden via de mail nader door mij
geïnformeerd.
 
In de informatie heb ik aangegeven dat we op oudejaars
 
avond bij voldoende deelname met elkaar aan tafel
kunnen zitten, van een buffet kunnen genieten en tot na
de klok van 24 uur in het restaurant kunnen verblijven.
Er zijn echter te weinig aanmeldingen voor het buffet en
het gezellig samenzijn tot na de jaarwisseling. Het goede
nieuws is dat u wel op oudejaarsavond in het restaurant
kunt eten want de keuken is van 16.30 tot 19.30 uur
geopend. Blijkt dat er toch veel eters zijn zou het zo maar
kunnen zijn dat we tot na de jaarwisseling in het restau
rant kunnen blijven. Zijn er te weinig mensen sluit het
restaurant na het eten en kunt u zich vermaken in het
eigen “woonverblijf” of dat van uw familie en of vrien
den.
 
Er op uit.
In het vorige clubblad heb ik u aangegeven dat een be
zoek aan de Solifer dealers Martens en van Vliet altijd
de moeite waard is. Zeker vanwege de plannen die er
waren om op de drempel van oud naar nieuw extra
aandacht aan het product Solifer besteden.
Maar op het moment dat ik de kopij aanlever zijn de
Solifer modellen 2013 nog niet in de showroom en
wanneer ze er wel zullen zijn is nog niet bekent.
Bij van Vliet staan er geen oliebollen op tafel, bij Martens
wel.
Elders in het blad vindt u een uitnodiging van Martens
voor een “kerstshow” die zij op de drempel van oud en
nieuw hebben georganiseerd.
 
De actualiteit kunt u ook volgen door de website van
Martens, van Vliet en de Soliferclub te bezoeken.
 
We horen graag van u.
Voor leden die niet op locatie kunnen komen is er na
tuurlijk ook de mogelijkheid om vragen, ideeën en me
ning onder de aandacht van ondergetekende en de se
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Vanuit het Bestuur
 
Op 16 oktober, tijdens de herfstrally in
Wissel, is het bestuur bijeen geweest.
 
Er werd o.a. gesproken over de zorg van
het bestuur over de terugloop van het

aantal leden en de consequentie daarvan betreffende het
aantal adverteerders.
Het bestuur blijft zich buigen over de wegen die men kan
bewandelen om aan nieuwe leden te komen.
De banner op caravans.net heeft 141 hits gehad met ook
doorklikken naar onze website.
Vooralsnog niet met direct resultaat, daarom beraadt
het bestuur zich over een eventueel vervolgbeleid.
 
Volgend jaar zal er een Technische rally georganiseerd

worden, in samenwerking met de TC en de firma Mar
tens.
Hieraan moet nog de nodige invulling gegeven worden
,o.a. de datum, gedacht wordt aan een weekend begin
september 2013.
 
Het beheer van de materialen kwam ter tafel.
De club bezit o.a. een beamer en AED, deze zijn verze
kerd zolang ze bij iemand thuis liggen, valt dan onder
de inboedelverzekering van de desbetreffende persoon.
tijdens rally’s echter niet.
Er komt een beheerder die alles zal gaan stroomlijnen
betreffende inventarisatie en overdracht van de materi
alen.
 
Marianne van Keulen

cretaris Marianne van Keulen te brengen. Het zou mooi
zijn als de mailbox en brievenbus van Marianne en on
dergetekende vol loopt met reacties van de leden. Het is
daarbij aan u wat u ons onder de aandacht zou willen

brengen.
 
Jaap van der Torre
Voorzitter Soliferclub Nederland

Ankertrelly 2013 Tref van Zaterdag 27 april t/m zaterdag 4 mei Lauwersmeer/ Zoutkamp
 
Zoals u in het vorig blad al heeft kunnen
lezen zijn de families Griffioen, Schaap en
Smeding voor u deze week aan het orga
niseren. Het is een tref, maar we noemen
het de “Ankertrelly” omdat we de goeie
aspecten van de rally en de tref willen sa

menvoegen. Dat wil dus zeggen ter plekke organiseren
we enkele activiteiten en je hoeft geen Solifer te hebben
om mee te mogen gaan. Dus ander merk caravans/
tenten/ campers zijn van harte welkom, of er is zelfs de
mogelijkheid om trekkershutjes te huren op de camping.
Op deze bijzondere langgerekte camping met aan beide
kanten water willen we u een leuke week gaan aanbieden.
Afhankelijk van de deelnemers zullen we het programma
gaan samenstellen. Wel zouden we het weer erg leuk
vinden als er veel kinderen zullen komen. Een heel team
van de “trelly”leiding staat te popelen om allerlei topac
tiviteiten te gaan ondernemen op deze camping met de
kids. Zelfs bij slecht weer zijn er mogelijkheden genoeg
om binnen actief te zijn. Op de camping staan grote
kassen die gebruikt kunnen worden door de camping
gasten. Deze kunnen we gebruiken om met jong en oud
samen te komen bij slecht weer. Er staan zelfs barbecues
in die we kunnen gebruiken voor een gezamenlijke
maaltijd. 

 
Zoals Henk in het vorig clubblad al heeft geschreven is
er veel te doen op deze mooie plaats zo tussen Friesland
en Groningen in. We zullen dan ook gaan proberen van
beide provincies te gaan genieten. Allereerst is het
prachtige Lauwersmeer. Goed voor te fietsen en te
wandelenen en te genieten van de mooie natuur. Er zijn
speciale hutten neergezet om ongezien vogels te kunnen
spotten. Dit kan uiteraard ook vanaf het water met een
boot/ kano e.d.  Ook de schotelliefhebber kan flink aan
zijn trekken komen, de luisterpost van onze Krijgsmacht
heeft er een mooie verzameling schotels neergezet ;)
Dan is er het visserijmuseum in Zoutkamp en een echte
aanrader schijnt het museum de Theefabriek in Houwer
zijl te zijn. Uiteraard is dagje Schiermonnikoog ook al
tijd leuk. Of wat dacht u van wadlopen zeker leuk met
de kinderen.
De kosten zullen zijn € 15.—per equipe per nacht inclu
sief bijzetten en 1 hond. Als trelly bijdage vragen we
€ 25,-- per equipe en alleengaanden € 12.50.
U kunt zich aanmelden via de website van de Soliferclub
(www.soliferclub.nl) . We hopen uiteraard op uw in
schrijvingen.
 
Joan Smeding
 

6



Vanuit de Redactie
 
In het kader van de zoektocht naar
nieuwe leden, heb ik leden die dit jaar lid
geworden zijn, gevraagd waarom ze lid
geworden zijn en hoe ze bij de Soliferclub
terechtgekomen zijn.

Dit heeft een aantal leuke reacties opgeleverd die ik U
niet wil onthouden.
Ze verder in dit blad.
 
Verder heeft Henk Griffioen zich bereid verklaard Arjan
van Wakeren te ondersteunen bij het actualiseren van
de website en andere werkzaamheden, daar zijn we zeer
 

 
blij mee, Henk veel succes toegewenst!
 
Een verzoek van de Deense Soliferclub om ons clubblad
als PDF bestand op hun website te mogen zetten, het
gedeelte alleen voor leden, is door het bestuur goedge
keurd.
Ook de andere zusterclubs en de Solifer/Polarfabriek
zijn benaderd met het voorstel om hen voortaan het
clubblad digitaal te sturen, de reacties waren positief.
Dit scheelt uiteraard ook in de verzendkosten!
 
Marianne van Keulen
 

Van de ledenadministratie. 

 
Nieuwe leden : 

 
Fam.Dol    Balingerbrink 87   7812 SC Emmen 

Fam.Top    van Ewsumstraat 52   9363 JC Marum 
 

Opgezegd per 01-01-2013 : 

 

Fam.Hulsebosch   Carolusgulden 25   8253 DB Dronten 
Fam.Grasmeijer   De Beugel 1    7908 NK Hoogeveen 

Fam.van der Heijden   Hr.Jacobsstraat 42   8574 TL Bakhuizen 

Fam.Hoving    Houtrustweg 44   8084 CE 't Harde 

   

Rectificatie : 
Lid blijven : 

Fam.Rijkaart van de Cappellen 

 

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per email bij de secretaris en moet 3 

maanden voor het begin van het nieuwe kalenderjaar plaatsvinden.  

 

Wijzigingen die betrekking hebben op de ledenadministratie zoals adres, emailadres etc. graag 

doorgeven aan onderstaand adres. 

Bij deze vraag ik dan ook aan de volgende leden om hun juiste emailadres door te geven, daar hun 
huidige emailadres, zoals bij mij bekend, niet meer actief is : 

Fam.van den Velden uit Dordrecht. 
Fam.Andringa uit Leek. 

Fam. Meuwese uit Oirschot. 
 

Ledenadministratie Soliferclub Nederland 

Violierstraat 47 

5402 LA Uden 

mpfvankeulen@gmail.com 
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De Algemene Leden Vergadering (ALV) te houden op 30 maart 2013
 
Dit keer wordt de ALV tijdens de Paasral
ly gehouden. Met als doel te kunnen ge
nieten van de Paasrally en zoveel mogelijk
leden te betrekken bij het gevoerde en nog
te voeren beleid.

 
 
Elders in het clubblad vindt u informatie over de Paas
rally.
 
Net als in 2012 wordt de ALV weer in party centrum de
Molen Molenweg 12, 6732 BL te Harskamp gehouden
En ook dit keer kunt u na de ALV van een hapje en een
drankje genieten en gebruik maken van een warm en
koud buffet. Het hapje en het drankje is voor rekening
van de SCN. De kosten van het buffet komen voor uw
eigen rekening, met uitzondering van het toetje.
Uit eigen ervaring en die van de 28 andere leden is het
buffet een echte aanrader en was er voor een ieder meer
dan genoeg, het kon niet op.

Het buffet bestaat uit
koud:
·        diverse salades
·        rauwkostsalades
·        meloen met ham vis schotel
Warm:
·        Saté met pindasaus
·        Beenham
 
 

 
·        Gehaktballetjes
·        Rollade
·        Kip piri piri
·        Varkenshaas champignonsaus
·        Aardappelgarnituur
 
De prijs per persoon voor het buffet is € 19,50.
Voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar zijn er geen kosten en
voor de kinderen van 5 t/m 14 jaar € 9,75.
Het dessertbuffet van € 4,50 komt voor rekening van de
SCN.
Om het buffet te kunnen verzorgen is het minimaal
aantal deelnemers op 30 vastgesteld. Worden het er
minder gaat het buffet niet door en moet u zelf iets gaan
zoeken.
U kunt zich bij ondergetekende aanmelden voor het
buffet, met als uiterste datum 17 maart 2013. De aan
melding kan ook via het inschrijfformulier wat begin
2013 op de website van de Soliferclub is te vinden.
 
 
Jaap van der Torre
Mühlenstrasse 103                                           
49847 Itterbeck
Duitsland
T: 0049(0)5948-999571  F: 0049(0)5948-999572
GSM: 0031(0)651959632 en 0049(0)1629799186
E: jaap.van.der.torre@ewetel.net     

 

Nieuwjaarsreceptie 2013
 
 

Op zaterdag 5 januari 2013 houden wij voor de leden van de Soliferclub en genodigden de nieuwjaarsreceptie.
 
De receptie begint om 15.30 uur en wordt gehouden in restaurant de Paalhoeve op camping de Paalberg.     
Adres:  Drieerweg 125   3852 AM    Ermelo.
 
In dit en het clubblad van september vindt u uitgebreide informatie over het gebeuren rond de kerst en oud en
nieuw.
Ondergetekende is contactpersoon voor de activiteiten zoals aangegeven.
 
 
Jaap van der Torre
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Herfstrally 2012 deel 1 en deel 2. 
 
Na bijna 4 weken door Duitsland zwerven komen Jaap
en ik donderdag 11 oktober aan op de camping Wisseler
See, gelegen op ongeveer 4 km van het plaatsje Kalkar.
Christine en Jan Molenaar zijn al aanwezig en er arrive
ren al meer deelnemers. Gedurende de vrijdag en zater
dag arriveren steeds meer deelnemers die allemaal har
telijk worden ontvangen met koffie of thee en koek door
Christine en Jan. De tas is weer goed gevuld met infor
matie materiaal, enkele attenties van de Fa. Martens en
iedere equipe krijgt een pot Doesburgse mosterd.
Zaterdag 13 oktober om 18.30 uur wordt de rally geo
pend met een heerlijke maaltijd in het restaurant van de
camping.
Zondag is een dag voor vrije besteding en wij (Jaap en
Jannie) gaan samen met Lilian en Ton van der Hout een
fietstocht maken. Het is mooi weer en wij fietsen eerst
naar Kalkar en bekijken de Trödelmarkt en daarna
fietsen we naar Xanten waar wij even lekker uitrusten
op een terrasje. Op de terugweg verdwalen we een
beetje met als gevolg dat we na ongeveer een half uur
fietsen opnieuw vlak bij Xanten zijn. De tweede poging
om terug te fietsen lukt gelukkig.
Maandag gaan wij naar de Groene Schuur in Groessen.
Eerst genieten wij daar van een lunch en daarna krijgen
wij een lezing over vergeten groeten. Er wordt veel ge
proefd en om eerlijk te zijn is niet alles even lekker. Dat
de manier van snijden de smaak van een peper kan
beïnvloeden was ook voor iedereen nieuw. Eerst kreeg
ik en enkele anderen een stukje en dat smaakte niet

scherp, vervolgens kregen Adri en Aart Jan een stukje
van dezelfde peper anders afgesneden en de vlammen
kwamen bijna uit hun mond en de tranen in de ogen. In
zo’n geval helpt water drinken niet, wel suiker eten en er
is heel wat suiker door beide heren gegeten.
Na de lezing is een groot deel van de groep een wandeling
gaan maken onder leiding van een IVN gids (zie het
 

 
verslag van Aart Jan) en 6 personen (Christine, Jan, Ria, 
Wil, Jaap en Jannie) zijn de kookworkshop gaan doen.
Leuk om te doen en lekker gegeten. De recepten staan
elders in het clubblad.
Dinsdag gaan wij naar het grootste tractoren- en land
bouwmuseum van Duitsland in Sonsbeck. Het regent
als we daar aankomen en de tractoren en landbouwma
chines staan in grote schuren. Het valt een beetje tegen.
De meeste mannen gaan alles nog wel bekijken, maar de
vrouwen zitten al gauw bij de kachel achter de koffie.
Dinsdagavond laat Piet Goudriaan ons fotopresentaties
zien van o.a. de Zeeland herfstrally en Finland reis. Heel
mooi gemaakt en leuk om te zien. Voor het eerst de eigen
beamer gebruikt en dat ging uitstekend.
Woensdag (zie het verslag van Aart Jan)
Donderdag is er een rondwandeling met gids door
Kalkar. Het weer is prima en Kalkar heeft als Hanze
stad een rijke geschiedenis en prachtige oude panden.
Na de rondleiding heerlijk op een terrasje gezeten en zelf
nog even de kerk gaan bekijken. Het weer is prachtig en
Christien en Jan organiseren een happy hour op het veld
voor hun caravan.
Vrijdag (zie het verslag van Aart Jan)
Zaterdagmorgen is het weer tijd om de rally af te sluiten
en dat doen we met een heerlijk ontbijt in het restaurant
van de camping. Zoals gebruikelijk is er een bedankje
voor de campinghouder en natuurlijk een attentie en
bedankjes voor de rallyleiding.
De meesten vertrekken zaterdag na de sluiting om weer
naar huis te gaan en dat doen wij ook. Na een leuke rally
en inmiddels 5 weken vakantie is het ook weer fijn om
naar huis te gaan.
Jan en Christine nogmaals bedankt voor het organiseren
van deze leuke en gezellige rally.
 
Jannie van der Torre.
 
Herfstrally 2012 deel 2.
Maandag 15 oktober
“ De Groene Schuur” was in mijn ogen sensationeel voor
wat betreft de inhoud van het gebodene. Nooit eerder
werd ik zo uitvoerig ingelicht over de diversiteit van
voedsel in onze wereld en waarschijnlijk hebben we nog
maar een topje van de ijsberg kunnen aanschouwen.
Indrukwekkend en geweldig verteld door de gastheer
van “De groene Schuur”. Helaas gingen er maar weini
gen koken.
 
Het merendeel verkoos hierna de wandeling door het
natuurgebied Loowaard/Kanda in de uiterwaarden van
de Rijn. Bij een deel van ons veroorzaakte dat tranen in
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de ogen ten gevolge van de genuttigde pepers ten tijde
van de bovengenoemde lezing. Tijdens de anderhalf uur
durende wandeling werden we door een gids geïnfor
meerd over het ontstaan van het betreffende natuurge
bied door een overstroming enkele eeuwen eerder. In het
gebied wordt op een speciale manier klei en zand gewon
nen, enerzijds om een veilige afvloeiing van het rivier
water te bewerkstelligen en anderzijds om de natuurlijke
begroeiing optimaal te faciliteren. In het natuurgebied
bleken onder andere Galloway-runderen en Konik-
paarden te zijn uitgezet teneinde voor de begrazing zorg
te dragen. De genoemde runderen bleven rustig staan
als ze werden benaderd hoewel we natuurlijk zorgden
om niet te dichtbij te komen, te meer omdat er ook wat
jonge kalfjes bij rond liepen. De Konik paarden beston
den uit meerdere kuddes met ook meerdere hengsten.
Aan het eind van de wandeling kregen de traagsten onder
ons een lift met een tractor terug naar de auto’s welke
op de winterdijk waren geparkeerd. Al met al een infor
matieve en ook ontspannende dag.
 
Woensdag 17 oktober
Op deze druilerige herfstdag werden we vergast op een
uitermate boeiende excursie welke ons inzage in de
Romeinse beschaving gaf. In een werkelijk prachtig
hypermodern museum kregen we een rondleiding door
een Vlaamse ex militair annex kunsthistoricus gehuwd
met een Germaanse vrouw. Het museum bood een ge

weldige hoeveelheid informatie wat door onze gids
slechts summier maar met verve kon worden aangestipt.
Het museum bleek te zijn gelokaliseerd in de directe
omgeving van een voormalig Romeins legerkamp en nog
altijd bleken daar vele attributen uit voorbije tijden te
worden opgegraven. Een walhalla voor archeologen
derhalve en een onuitputtelijke bron van informatie ook
voor ons museumgangers. De rondleiding duurde eigen

lijk veel te kort. Die Romeinse soldaten hadden trou
wens wel sterke ruggen met 50 kg wapenuitrusting aan
hun lijf.
Na de rondleiding door het museum trok een deel van
de groep naar het Romeinse restaurant op het museum
complex waar ze werden onthaald op een lekkere lunch
alvorens weer terug te keren naar het kampement ‘am
Wisseler See’.
Om af te kicken volgde ’s avonds een gezellige kegel
avond. Sanne Schaap en Cock van Houdt werden de
winnaars waarbij wel dient te worden opgemerkt dat
Sanne een zeer speciale werptechniek ten toon spreidde.
 
Vrijdag 19 oktober 
Ten slotte op deze zonnige vrijdagmiddag de laatste
excursie. Er waren nog twee kleinkinderen bijgekomen
van Simon en Marijke Kooiman. Zij vielen met hun neus
in de boter want toen eenmaal de poort van het voor
malige ultra centrifuge complex was gepasseerd bleek
dat een ieder gewoon aan alle attracties kon meedoen.
Wat een feest. In de destijds gebouwde koeltoren welke
45 meter hoog was, was een nog hogere draaimolen
gebouwd waar de ‘soliferkids’ zonder enige vorm van
vrees in plaats namen.
 
Ook een ‘oud schaap’ nam met kriebelende benen plaats
in een stoeltje en werd uiteindelijk met de hele groep naar
een hoger plan verheven met als beloning een geweldig
uitzicht over de omgeving toen de stoeltjes uiteindelijk
boven de rand werden getakeld. De terug tocht naar
beneden werd gelukkig ook weer overleefd waarna werd
gepoogd aan te haken bij het eigenlijke doel van de ex
cursie te weten de rondleiding over het complex.
 
De gids was een oudere heer welke het hart vol had van
‘Hennie’( niet die van onze club!) die na het debacle van
het ultacentrifuge project in 1996 voor iets meer dan een
appel en een ei de restanten opkocht om er een pretpark
van te maken. De rondleiding was wel potentieel inte
ressant, maar helaas was de gids niet voor een ieder van
ons verstaanbaar. Gelukkig was er goed geschreven
uitleg op de borden bij de diverse onderdelen van het ‘
Kalkar Wunderland’. Al met al een geslaagde middag
voor jong en oud.
 
Aart Jan Schaap.
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De recepten van de kookworkshop 
 
De recepten van de kookworkshop in de Groene Schuur,
zoals ze bereid zijn door Jan en Christine Molenaar, Ria
Lammers, Wil Wassing en Jaap en Jannie van der Torre.
 
Benodigdheden worden overal aangegeven voor 4 per
sonen.
 
Pompoensoep
1,5 kilo pompoen, 2 uien, 2 appels, 1 eetlepel boter of
margarine, 1 eetlepel bruine basterdsuiker, nootmus
kaat, 1 theelepel kaneel poeder, 2 kippenbouillonblok
jes, 1 dl. Room, zout, peper, staafmixer.
Pompoen schillen en in stukken snijden. Uien pellen en
snipperen. Appels schillen in stukken snijden en klok
huizen verwijderen. In hoge pan boter verhitten en ui ca.
3 min. fruiten. Pompoen, appel en suiker toevoegen en
ca. 5 min. op matig vuur al omscheppend bakken.
Nootmuskaat, ½ theelepel kaneel en 1 liter water toe
voegen. Bouillonblokjes erboven verkruimelen en soep
in ca. 20 min. zachtjes gaar koken. Soep met staafmixer
pureren en op smaak brengen met zout, peper, rest van
de kaneel en eventueel wat room en nootmuskaat.
 
Snijbietsalade met warme honing
500 gr. Snijbiet, honing, zonnebloempitjes, bieslook,
peper.
Snij de bieslook stengels zeer kort. Verhit de zonne
bloempitten tot ze goudgeel zijn in de koekenpan. Was
de snijbiet. Haal voorzichtig de stengels uit het blad van
de snijbiet en snij de stengels in hele kleine stukjes. Pluk
het blad in stukjes en verdeel de stukjes stengels en het
blad over de borden. Bestrooi met de zonnebloempitten
en de bieslook en doe er een klein beetje peper over. Giet
er vlak voor het serveren warme honing over.
 
Goulash van vlees en oerbiet
200 gr. Lamsvlees en 200 gr. Runderstoofvlees (wij
kregen helaas varkensvlees om het te bereiden, maar ook
dat smaakte goed en kan dus prima). 2 uien. 2 grote
oerbieten, 50 gr. Boter, 2 tenen knoflook, rode peper,
bloem, bouillonpoeder, verse peper uit de molen, papri
kapoeder, peterselie, majoraan, marjolein.

Het vlees in kleine stukjes snijden. De uien pellen en fijn
snipperen. De peper klein snijden. De oerbieten schillen
en in kleine blokjes snijden. Boter in de pas en de uien
en het vlees aanbakken. Dan de knoflook en de rode
peper toevoegen, langzaam op een vuurtje sudderen. Als
de uien gaar zijn bloem en paprikapoeder toevoegen.
Wel eerst de pan van het vuur halen anders wordt de
paprikapoeder bitter. Vervolgens bouillon erbij en goed
roeren dan de stukjes oerbiet erbij en het geheel lang
zaam sudderen op een laag vuurtje. De majoraan en
marjolein erbij en als het vlees gaar is en de goulash op
dikte nog op smaak brengen met peper uit de molen en
gehakte peterselie.
 
Peren met kataifideeg en honing.
2 peren, 150 gr. Suiker, 1/2 vanillestokje (of een beetje 
vanillesuiker), 2 steranijs, 1/2 eetlepel maïzena, 50 gr.
Rozijnen, 100 gr. Kataifideeg, 1/2 citroen.
Schil de peren en snijd ze doormidden. Verwijder het
klokhuis en kook ze in een mengsel van water, suiker,
steranijs, vanillestokje en citroensap. Kataifideeg uit
elkaar trekken en bakken in de oven tot het knapperig
is. Schep de peren als ze zacht zijn uit het kookvocht en
zeef het vocht. Breng het weer opnieuw aan de kook en
bind het met de in een beetje water opgeloste maïzena.
Doe de rozijnen bij de saus. Doe de vier stukken peer
elk in een bakje en verdeel de saus er over. Kataifideeg
er losjes opleggen en garneren met verse kruiden b.v. een
takje munt of citroenmelisse.
Wij hebben hier nog groene kool en pastinaak bij gege
ten maar dat hebben wij niet zelf klaargemaakt en de
recepten hiervan zijn niet duidelijk zodat het geen zin
heeft deze te vermelden. De goulash smaakt denk ik ook
uitstekend bij aardappels of rijst.
 
Het is een 4 gangen menu. We hebben de snijbietsalade
vooraf gegeten, daarna soep, goulash met pastinaak en
groene kool en toe de peren met kataifideeg en honing.
 
Jannie van der Torre
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Vanuit de Activiteitencommissie
 
Rallykalender:
 
Kerstvakantietref van 23 december – 6 ja
nuari en de nieuwjaarsreceptie op 5 januari:
In de kerstvakantie is er de mogelijkheid
om elkaar te treffen op camping De Paal

berg in Ermelo. De camping geeft ons de gelegenheid
om en op Oudejaarsavond en met de nieuwjaarsreceptie
samen te komen in het restaurant met een buffet. Elders
in het blad kunt u hier meer over lezen. Als het clubblad
bij u in de bus valt is de termijn van inschrijven voorbij.
Maar de “trage beslissers” raden wij aan om bij de
contactpersoon Jaap van der Torre na te vragen welke
mogelijkheden er nog zijn. 
 
De vergader/ Paasrally 29 maart - 1 april 2013 te Voort
huizen:
De jaarvergadering zal plaatsvinden tijdens de Paasral
ly. Uiteraard zullen de bekende activiteiten van de
Paasrally ook zeker niet ontbreken. Zo zal er een Paas
ontbijt zijn en zijn we er wel zeker van dat ook dit jaar
de Paashaas nog wel langs zal komen om de eitjes te
verstoppen. Tijdens de vergadering zal er voor de kin
deren oppas zijn zodat de ouders rustig kunnen verga
deren en de kinderen leuk worden vermaakt. Ook over
deze rally leest u verderop in het blad nog meer.
 
De tref onder de naam “Ankertrelly” van zaterdag 27 april
t/m 4 mei in Zoutkamp - Lauwersmeer:
 

 
De organisatie van deze tref is in volle gang. Al in het
vorig clubblad heeft u al wat over deze camping en de
omgeving kunnen lezen. We hebben al een leuk pro
gramma in gedachten waarbij we rekening zullen hou
den met oud en jong. Ook over deze tref leest u verderop
in het blad nog meer.
 
Finlandreis door de Baltische staten op weg naar de Inter
rally in Turku Finland:
Over deze reis heeft u ook al in voorgaande clubbladen
kunnen lezen. Joop en Maartje Kruys zullen deze reis
voor u gaan leiden. Leuk is te melden dat er al een aar
dige groep richting Finland willen gaan. Ook over deze
reis vindt u verderop in het blad meer informatie. Het
inschrijfformulier is of wordt op de website geplaatst.
 
Herfstrally 20 – 27 oktober 2012 te Julianadorp aan Zee:
Voor deze rally is Ria Lammers al druk bezig met orga
niseren. We zullen waarschijnlijk terecht komen op “
Camping ’t Noorder Sandt”. Deze camping is voorzien
van o.a. een overdekt zwembad een groot springkussen
en nog veel meer voor kinderen. Ria heeft al veel ideeën
voor aktiviteiten deze week en die zullen in het volgend
clubblad zeker al duidelijk zijn. 
 
 
Namens de activiteitencommissie: Sandra Schaap,
Marjolijn van Wakeren en Joan Smeding

Te koop
Wegens beëindiging van de kampeeractiviteiten: onze Solifer 510  Bouwjaar 1994
 
EXTRA'S:
zonnepaneel  -   primusverwarming gas- en elektrisch   -   boiler ook gas- en elektrisch
mover met nieuwe accu  -  radio/cd-speler  -  nieuwe matrassen  -  nieuwe bekleding.

INDELING:
Langsslaper tweemaal 75x190 of één tweepersoonsbed van 200 x 190
treinzit om te zetten als tweepersoonsbed van 140x190 of als eenpersoonsbed van 80x190. Bovenbed van 70x190.

PRIJS:
3495 euro
 
Arie en Adri Swaan
Nachtegaal 91
3962 TK Wijk bij Duurstede
tel.0343-574014
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Paasrally vrijdag 29-03-2013 tot en met maandag 1-04-2013.
 
De Paasrally is dit jaar zoals in het vorige clubblad
vermeld op de camping de Boshoek in Voorthuizen.
Het adres is Harremaatweg 34    3781 NJ  Voorthuizen  
Tel. 0342-471297.
 
Er zijn op deze camping 3 grote velden beschikbaar voor
de Soliferclub. We kunnen beschikken over stroomaan
sluitingen van 10 ampère.
De camping is gelegen op de rand van de Veluwe.
 
We hebben ruime staanplaatsen en er is mogelijkheid
voor een beperkt aantal plekken met een eigen sanitaire
voorziening in de zin van douche en toilet- gelegenheid
voor een meerprijs van 7 euro per dag gedurende het
paasweekend, voor en na Pasen is deze 5 euro per dag

Tevens is er kabelaansluiting en Wi Fi, dit laatste tegen
die tijd waarschijnlijk gratis.
Voor de liefhebbers is er een verwarmd binnenbad, en
een Turkse sauna met stoombad.
Voor kinderen en kleinkinderen voorziet de camping in
een uitvoerig animatie programma.
 
Vrijdag avond is er de opening van de rally, zaterdag
middag staat de ALV (algemene leden vergadering) op
de agenda. Tijdens de ALV is er opvang voor de kinde
ren. Na de ALV is er de gelegenheid om met elkaar aan
tafel te gaan en van een buffet gebruik te maken.
 
Zondag (eerste paasdag) komt de paashaas langs.
 

 
Aansluitend is er de paasbrunch.
 
Maandag ochtend is de sluiting.
 
Het financiële plaatje is als volgt;
Organisatiekosten bedragen 10,00 euro per persoon en
voor kinderen 7,50 euro.
Kosten paasbrunch 15,50 euro per volwassene en 8,50
euro per kind tot 12 jaar.
Douches zijn gratis
Honden zijn gratis.
Campingkosten: 20,00 euro per nacht voor een caravan.
Een tent bij de caravan tot 5 a 6 vierkante meter is geen
bezwaar en bovendien kosteloos.
Overnachting tussen 23 maart en 29 maart evenals tussen
2 april en 28 april kost 13,50 euro per nacht.
 
 
Campingkosten zijn niet in de rallykosten inbegrepen en
dienen door de deelnemers bij vertrek zelf te worden
afgerekend.
 
Uw aanmelding zien wij gaarne tegemoet via de website
van onze Soliferclub of per mail.
We hopen ook dit keer weer op een grote deelname.
 
 
Joan Smeding, Marjolijn van Wakeren, Sandra Schaap.

Te koop
 
 
Te koop, wegens aanschaf van een camper:

Solifer 520 in perfecte staat, bouwjaar 2007.
Rondzit: kleur rood met paneel gordijnen.
Beschikbaar in April 2013
Vraagprijs €14,500
 
Fam. De Jong tel 06-53770400
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UITNODIGING  
voor alle Solifer Club leden: 

 
 

 
 

Kom naar onze gezellige show in kerstsfeer,  
met de highlights van modeljaar 2013, o.a. de nieuwe Solifer Zenit! 

Alle topmerken onder één dak, deskundig advies en ouderwets 
vakmanschap. 

 

 

 

 

 

              
 

 

Mercuriusweg 32  6971 GV  Brummen (Gld.)  
Tel. 0575 – 561486 

www.martenscaravans.nl 
Kerstshow van 20-12  t/m 5-1  

1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten 
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                        De nieuwe Solifer Zenith 630 
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“ Waarom ik lid geworden ben van de Soliferclub ” 
 
In 2000 kocht ik met mijn broer een oude Knaus caravan
uit 1976, voor 500 gulden. Mijn man hield alleen van
tentkamperen; een caravan was te luxe. De Knaus was
al een keer geverfd aan de buitenkant, in geel met bruin,
net een frietkraam. Er mankeerde van alles aan het ding,
en zo werd mijn technische man toch nog deelgenoot in
het caravankamperen. We kampeerden er alle seizoenen
mee.
Onze tweede caravan werd een Solifer. Wij kochten hem
6 jaar geleden in Westervoort van een particulier. Een

 
Artic 540 DL uit 1989. We zochten niet specifiek op
Solifer, maar gewoon een caravan die achter onze 12 jaar
oude vw passat kon (hij mocht 1200 kg trekken) en die
voldoende slaapruimte bood voor 3 kinderen. Tevens
moest hij binnen ons budget passen. Na aanschaf
googelden we op solifer en ontdekte wat voor merk het
was. We bezochten regelmatig het forum van de Solifer
club, voor tips ivm een defecte kachel, een koelkast die
het niet goed genoeg deed etc. Een van de door ons ge
starte topics was ̀ aanschaf tweede hands Solifer` en was

“ Waarom ik lid geworden ben van de Soliferclub ” 
Ten eerste is de Soliferclub ons niet vreemd. Sinds 1983
zijn wij zeer tevreden eigenaren van een Solifer. In die
jaren zijn wij kortstondig lid geweest van de Soliferclub
maar onze kinderen wilden meer en vervolgens hebben
wij ons lidmaatschap van de Soliferclub beëindigd en
zijn lid geworden van de NCC. Dit lidmaatschap heeft
geduurd tot 1993. Toen hebben wij onze Artic 500 inge
ruild op een Finlandia 620 welke te lang was en ook als
tandemasser niet toegelaten werd op de NCC terreinen.
Toch hebben wij steeds de ontwikkelingen van Solifer
gevolgd en daarbij ook regelmatig als gasten de website
van de Soliferclub bekeken.
Na 19 jaar trouwe dienst hebben wij nu afscheid geno
men van onze Solifer Finlandia 620 en deze vervangen
door een nieuwe Solifer Finlandia 600.
Vervolgens krijg je de speurtocht naar een verzekering
welke een caravan van deze prijsklasse accepteert met
acceptabele voorwaarden en een zo gunstig mogelijk
tarief.
En dan blijkt, dat de Soliferclub voor haar leden een zeer
interessante korting heeft weten te bedingen bij de All
Risk-shop (banner op uw site). Met dezelfde voorwaar
den en bij dezelfde maatschappij scheelt het ons € 165.-/
jaar. Dit is niet mis en wij hebben inmiddels ook de fa
milie Martens hierover geïnformeerd. Verder gaan wij
de activiteiten van de SCN volgen.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnfor
meerd.

In een vervolgmail :
Misschien nog een tip: in jullie clubblad missen wij foto’s
van en artikelen over gezinnen met kinderen en verhalen
van kinderen. Wil je ook deze gezinnen voor de Solifer
club winnen, dat is het misschien verstandig ook aan
deze groep aandacht te schenken. Zeker in een maat
schappij met werkende ouders, waarbij schuldgevoel
naar kinderen “afgekocht” wordt d.m.v. inwilligen van
hun wensen en welke ouders dan ook nog graag luxe (‘n
Solifer?) willen.
 
Ook weleens nagedacht over wintersporten? Wij doen
dit al sinds 1983 met een Solifer, waarvan vele tientallen
jaren op een wintersportplaats. Hebben daarbij met onze
Solifers technisch weinig problemen gekend en luxe ge
kampeerd. De kosten van een seizoenplaats wegen niet
op tegen de huur van een appartement, zeker niet voor
een gezin met kinderen. Hierdoor kun je frequent voor
een paar weekjes gaan skiën of winterwandelen en de
kosten binnen de perken houden. Zeker voor een gezin
met kinderen is hier een fors voordeel te behalen, terwijl
het winterkamperen zijn charmes heeft.
Je ziet, we blijven meedenken!
 
Met vriendelijke groet,
 
Anita en Carlos Prinsen
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uiteindelijk 500x bekeken. Het werd een leuk topic, dat
eindigde in de uitnodiging om lid te worden, en dat je
niet persé met pensioen hoeft te zijn om lid te worden.
Maar dat werden we toen nog niet.
Bij een lokale caravan shop keken we eens rond en de
monteur daar vond het maar een bijzonder verwar
mingssysteem, waar hij liever niet aan kwam. Hij vroeg
zich af waarom we niet een ‘gewone caravan’ gekocht
hadden. Er zat een vale sticker van Martens achterop de
caravan. Dus bij onze eerste keer kamperen, in het
Hallse Hull aan het Apeldoorns kanaal, maar eens langs
Martens gereden met de caravan. We voelden ons als
jonge mensen met 2 kleine kinderen niet echt welkom
daar. Maar goed, zo snel laten we ons niet uit het veld
slaan. We namen wat folders mee waaronder het club

blad. Naar gelang we de caravan een paar maanden
hadden en we e.e.a. gerepareerd hadden, werden we
steeds enthousiaster. We lazen dat als we na 1 juli lid
werden we een half jaar gratis is blad kregen. We zagen
zeker het nut hiervan in (vanwege de gebreken van deze
oudere caravan) en namen ons voor dit te regelen. Maar
ook toen kwam het er niet van.
De afgelopen 2 jaar stonden we in het voorseizoen samen
met een ouder echtpaar op camping de Helfterkamp in
Vaassen, op hetzelfde veld. We leerden hen kennen,
omdat hun kraantje het in de winter had begeven, en ze
dus geen druk op het systeem konden zetten. Aangezien
wij vanuit het Knaus-tijdperk met kamperen in ieder

geval 2 gereedschapskisten bij ons hebben, was het euvel
vlot verholpen. ’s Avonds bij een wijntje kwamen we in
gesprek met hen. Hij vertelde voorzitter geweest te zijn
 
van de Soliferclub en ze overwogen om het kamperen
vanwege hun leeftijd en gezondheid op te geven. Ze
vroegen ons of we een koper wisten, voor hun solifer 570
S7+ uit 2003. Nee, niet direct, en aangezien wij veel
touren, het ding 2,54m breed is en 2 seniorenbedden
heeft, was zo’n caravan voor ons als gezin met 4 kinde
ren niet een logische keus. Maar naarmate het seizoen
vorderde, borrelden er ideeën over een zelfbouw stapel
bed etc. We werden het eens, en in het naseizoen hadden
we 2 Solifers.Onze oude solifer hebben we goed kunnen
verkopen afgelopen voorjaar.
We hebben in de nieuwe caravan 1 enkel bed eruit ge
haald en daar een 3 persoons stapelbed gebouwd. Nu
kunnen we er met z’n 6-en comfortabel in slapen. Na
wat klachten van de bovenbedslaper, is uiteindelijk de
kastenwand opzij er ook nog uit gehaald. Ik vind de
250cm brede caravan wel enorm breed om mee te rijden.
In combinatie met onze vw transporter mag ik er ook
niet eens mee rijden. Het totaal gewicht van de combi
natie is te zwaar. Maar als we eenmaal op de plaats van
bestemming zijn is het zeer comfortabel. We genieten
van de vele kampeervakanties. Nog steeds hebben we in
het voorjaar een seizoenplek op de Helfterkamp en
ontmoeten we daar de vorige eigenaren, die dan in het
vakantiehuisje bivakkeren op de camping.
Het oude clubblad verhuisde mee van de ene naar de
andere caravan. Zo kwam het me weer door de vingers.
En nu na eindelijk 6 jaar Solifer rijden besloten we dat
het dringend tijd werd om lid te worden. We willen nooit
meer een ander merk en we hebben ook al mijn schoon
zus en zwager aangestoken met het Solifer virus. Zij
kochten er een bij van Vliet en helaas, ook daar viel de
klantvriendelijkheid tegen. Wat is dat toch met die
dealers? Zelf gaan we voor onderhoud naar Heidijk in
Beneden Leeuwen en dat bevalt prima.
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Zo, ons verhaal. Waarom het er niet eerder van kwam
lid te worden, tja… het liep zo. We hebben zelf alweer
zoveel kampeer vakanties gepland dat we dit jaar niet
bij een van de door de club georganiseerde activiteiten
zullen zijn. Wel lezen we met veel plezier het clubblad en
de website. Vooral de technische of innovatieve oplos
singen voor problemen hebben onze voorkeur.
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groeten,
 
 
Nelleke Smit en Bernard Schiebaan.
 
 
 

“Waarom ik lid geworden ben van de Soliferclub “ 
 
Mijn schoonvader was een enthousiast caravan kam
peerder, een Solifer Artic 500 L  bezitter en echt een fan
van het merk Solifer.
Zijn zoon, (en mij) had hij ook enthousiast gemaakt voor
de Solifer en met zijn goede argumenten, Er zijn “ 10
redenen om een Solifer aan te schaffen”, overtuigde hij
ons en maakte hij ons ook enthousiast voor het merk.
Zodoende zou ons einddoel ook een mooie Solifer Artic
500 L zijn.
Onze eerste Solifer was een Solifer 450 maar op zekere
dag vonden we een mooie wat oudere dus waarschijnlijk
betaalbare Solifer Artic 500 L.
 Nadat daar bij Martens alles technisch was nagekeken,
en alles keurig in orde gemaakt en de caravan voorzien
van de sticker, hebben we hem opgehaald.
Na het uit elkaar gaan van mijn vriend en mij in janua
ri van dit jaar heb ik onze caravan in dit voorjaar over
genomen. Omdat ik graag deze mooie Solifer wilde
houden.
Omdat ik al wist van het bestaan van de Soliferclub leek
het me goed om te onderzoeken of het lidmaatschap iets
voor mij zou zijn en daarom eerst eens kennis maken
met de leden en een beetje de sfeer proeven op een Soli
fer weekend. Ik las op de site over een weekend in
Koudum.
De stoute schoenen aangetrokken reed ik met wat
spullen mee voor een overnachting richting Koudum en
aangekomen op de camping heb ik mijn verhaal gedaan
en ik werd allerhartelijkst ontvangen zowel door de ei
genaresse van Mini Camping Venema , als door de
mensen van de Soliferclub zelf. Meteen werd ik uitgeno
digd om koffie te komen drinken in de tot gezellige re
creatieruimte omgebouwde stal waar het Solifer week
end officieel geopend zou worden.
Daar heb ik me als aspirant-lid aan iedere aanwezige
voorgesteld. Deze ontvangst was echt hartverwarmend.
Tenslotte was ik zonder bericht vooraf zomaar aan
 

 
komen rijden om eens kennis te maken en om een
stukje weekend mee te maken en ook een activiteit als
dat kon. Ik heb ook verteld dat het niet mijn bedoeling
was om meteen hele einden te gaan rijden in mijn eentje
met de caravan achter de Kangoo. Mijn Kangoo kan de
caravan wel trekken in het horizontale maar het moet
niet te bergachtig worden!
Het werd een hele gezellige avond in de verbouwde en
knus ingerichte stal met bar van camping Venema waar
Teunie ons vlot aan koffie met wat lekkers erbij hielp en
later de liefhebbers ook nog aan een wijntje hielp. Ik kon
immers blijven overnachten en had een plekje toegewe
zen gekregen voor mijn Kangoo. Dat was geregeld. De
volgende ochtend mocht ik tegen betaling mee met de
groep naar de geplande en interessante excursie naar het
Wouda gemaal in Lemmer. Na deze excursie weer terug
gekomen op de camping heb ik voorlopig afscheid ge
nomen van de fijne mensen bij de Soliferclub en heb ik
niet lang geaarzeld om lid te worden.
 
Het kamperen is me altijd, ook nu in mijn eentje, tot nu
toe prima bevallen. Ook met minder mooi weer amuseer
ik me prima. De caravan is erg goed en blijft kurkdroog
van binnen. Ook handig dat ik van die “”luchtluikjes””
heb als ventilatiemogelijkheid in de zijwanden van de
caravan. In elk geval ga ik dit jaar niet zelf niet met de
caravan rijden. Hij gaat in de winterstalling. Het geeft
me een goed gevoel dat ik lid ben van een club mensen
met wie ik mijn enthousiasme voor de Solifer kan delen
en die meer verstand hebben van de Solifer dan ik en die
me zo nodig kunnen adviseren/ technisch kunnen bij
staan als er eens iets is waar ik niet uitkom. 
 
 
Noortje Steenbeek 
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Boiler aftappen, advies van P. Edelman
Voor alle boilers, de oude kunststof Primus, de Primus
Aquaflex, de boilers van Alde Lange Jan, de Compact
3000 en de Compact 3010 geldt:
1 Vers water voorraad leegpompen via de koudwater
kranen totdat er enige tijd nog alleen lucht/gesputter is
in alle tappunten.
2 Pomp uitschakelen, (geldt zowel voor de dompelpom
pen als voor de drukpompen).
3 Alle aanwezige kranen in de warmwaterstand zetten.
4 Emmer of teil onder de boileraftap zetten (ter contro
le van de hoeveelheid afgetapt water!)
5 Boileraftapkraan openen. Deze zit vaak in de buurt
van de boiler in de onderste/koude slang.
6 Buiten controleren of er water wordt afgetapt.
7 Direct hierna naar binnen en alle watertappunten in
de warmwaterstand zetten (nooit in de koudwaterstand
 ivm aanzuigen van valse lucht)
8 Hierna de eventueel in de buurt van de boiler gemon
teerde ontluchting openen (zit vaak kort bij de boiler in
de warmwater/bovenste slang)
9 Na een globale controle van de hoeveelheid afgetapt
water (8 tot 10 liter). De aftap sluiten en de waterkranen

in de geopende stand laten staan (om stukvriezen van de
kraan te voorkomen).
Om verder nog aan te denken:
10 Afvalwatertank legen.
11 Vers watervoorraad verder legen. (losse tank of af
tappen van de vaste tank).
12 Eventuele andere vloeistof/water voorraden zoals
spoelwater van het toilet legen.
13 Alle bagage controleren op vorstrisico.
14 Accu laden en hoofdschakelaar uit (de plus pool los
nemen of de fjällkoppling=bergschakeling inschakelen).
15 Zorgen dat de caravan kan blijven ventileren.
De caravan kan nu de winter aan.
Als je de pech hebt niet of onvoldoende te hebben afge
tapt. Het kunststof vat van de oude primus
(2450/2470/2480/2490) is los te koop. Ook de boiler van
de Alde Lange Jan is leverbaar.
Het boilerdeel van de Primus Aquaflex en de Alde
Compact is niet los te koop. Er bestaan wel vervangty
pes.
 
Peter Edelman  www.ScandicCaravans.nl
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Werkwijze: 
 
Op de tank een gat boren op productie datum (is vlak).
Kniekoppeling aan beide zijden (binnen en buitenkant)
een ring met pakking (viton rubber of teflonpakking)
Aan de binnenkant moet de kniekoppeling op de juiste
maat worden afgezaagd.

Daarna met slang bevestigen b.v. met slangpilaren en
vastmaken met de kraan. Dan naast de bestaande leiding
doorvoeren naar
de bodem.
Het duurt wel een uur voordat de boiler leeg is. Bij mij
was het ( als je volgens de voorschriften aftapt en er niets
meer uitkomt ) en dan de nieuwe kraan van de boiler
 
 
 

 
openzette, er nog 2 liter water uitkwam.
Controleren :
De pomp van de slang afkoppelen en met lucht (1 bar
of 14,5 psi) doorblazen. Wanneer je voelt aan het slan

getje dat er lucht naar buiten komt, is de boiler leeg.
 
Met vriendelijke groeten,
J. van Keulen
 
 

Problemen met de boiler, ervaringen van J. van Keulen
 
 
Onze boiler is deze winter kapotgevroren.
Dat komt mede door de strenge winter, maar ook bleek
dat in de boiler, ondanks aftappen, water blijft staan.
Dit is het gevolg van het feit, dat er geen echte aftapmo
gelijkheid was.
 
Bij de dealers in Nederland was geen boiler in voorraad,
zodat ik ben gaan zoeken naar een oplossing. Die werd
gevonden door een boiler te bestellen bij Triorep in
Scherpenzeel.
Tot 1988 was de vader van de heer Edelman, de impor
teur van Polar.
Helaas dus deze afgelopen vakantie zonder boiler op
stap (alles afgekoppeld etc.) en in de nieuwe boiler een
aftapkraantje gemaakt, zoals uit bijgaande foto’s blijkt.
In de winter moet de boiler worden afgetapt (duurt lang,

 
 
ongeveer drie kwartier) en de kraan van de wasbak moet
in warmwaterstand staan zodat de boiler ontlucht
wordt.  
De twee slangen in de boiler ( koud water is naar onder
gericht, warm water naar boven), want als dit niet goed
zit wordt hij niet ontlucht.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
J. van Keulen
Schimmelpennincklaan 18
4204 AD Gorinchem
Tel. 0183 620343
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     Herfstrally 2012 

  Foto’s Piet Goudriaan 
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Interieurvernieuwing van een oudere Solifer  -  advertentie -
 
 
ScandicCaravans introduceert stoffering van 1e montage
kwaliteit voor gebruikte Scandinavische caravans.
 
Met nieuwe kussens en stoffering van ScandicCaravans
krijgen de caravans uit het noorden een 2e leven. 
 
Na een aantal jaren is de stoffering op en oud, het polyether
is te zacht geworden. Met een heel eenvoudig bestelsys
teem kan ScandicCaravans kussens en stoffering leveren
met de zelfde kwaliteit en pasvorm uit de nieuwe caravans.
Zelfs upgrading naar kunstleer of leer is mogelijk. Kies de
bekleding uit de ruime keus aan stoffen, combineer dat
met passende gordijnen en vertel welke Scandinavische
caravan je hebt. Na 8 weken kan de caravan aan zijn 2e
leven beginnen.
 
Sinds deze zomer heeft ScandicCaravans het productas
sortiment uitgebreid met de producten van Svenska
Dynor (=Zweedse kussens=).
Svenska Dynor is in Zweden o.a. de leverancier van de
zitkussens en matrassen voor de producten van The
Polargroup, bekend van o.a. de Polar en Solifer cara
vans.
Naast de productie voor nieuwe caravans is er een ge
specialiseerde afdeling voor het naleveren van stoffering
voor gebruikte caravans.
Door het intensieve en langdurige gebruik van de
Scandinavische caravans ontstaat op een geven moment
de behoefte aan nieuwe kussens. De gebruikte meubel
stoffen zijn meestal nog niet versleten, maar ze worden
wel vaal. De designs zijn vaak tijdgebonden en het po
lyether is te zacht geworden.
2e leven
Met een nieuwe kussenset krijgt de caravan een 2e leven.
De zit en rugkussens zijn weer hard en de stoffering is
naar de eigen smaak.
Van alle ooit geproduceerde caravans uit Scandinavië,
zoals Kabe, Polar, Cabby en Solifer, maar ook niet meer
bestaande merken zoals Sävsjö zijn de maatvoeringen
opgeslagen in een digitale database. Hierdoor kan er,
zonder dat er een meetlat aan te pas komt, 100% goed
 
 

 
 
passende kussens worden gesneden.
 
Makkelijk voor de klant.
Het enige dat de klant hoeft te doen is uit de stalen een
keuze maken en het caravan type en modeljaar opgeven.
De rest wordt verzorgd door ScandicCaravans in samen
werking met de fabriek in Zweden.
Na 6 tot 8 weken komt er een heel grote kunststof zak
naar Nederland. Hierin zit de complete kussenset. Het
enige dat nog rest is oude kussens er uit, nieuwe er in en
klaar. De caravan is weer zo fris als nieuw.
 
Voor de klant zijn de voordelen duidelijk:
- Scherpe prijsstelling door de industriële productie van
de kussens
- 1e montage kwaliteit en passing van de elementen
- Geen gedoe met bezoek aan een lokale stoffeerder en
het steeds inleveren van voorbeeldkussens.
- Meubelstoffen van dezelfde kwaliteit als bij een nieuwe
topklasse caravan
- Ruime keuze uit traditionele en moderne stoffen. Ook
behoort kunstleer en leer tot de mogelijkheden
 
Gordijnen
Om de juiste match te maken met de nieuwe kussens
biedt ScandicCaravans ook de mogelijkheid de gordij
nen aan te passen. In samenspraak met het Nederlandse
talent Francis Ames (studente aan de modeschool van
Hilversum) kiest de klant uit vele stoffen. De productie
van de gordijnen wordt in Nederland verzorgd.
 
Op de volgende pagina treft u een voorbeeld aan van de
metamorfose van een 18 jaar oude Solifer Nordic 510.
 
Van klassiek/tuttig oudroze naar strak en modern grijs/
bruin.
 
 
Peter Edelman
peter@ppedelman.nl
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               Van oud naar nieuw 
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Aanmelden voorrally met Interrally in Finland 2013
Aan de hand van het aantal belangstellen
de zijn we vol enthousiasme aan de slag
gegaan met het verder uitwerken van de
voorrally naar Finland via Polen en de
Baltische Staten, te weten Litouwen, Let
land en Estland, van 17 juni tot en met 21

juli 2013.
Gezien het feit dat we gedeeltelijk in het hoogseizoen
reizen is het aantal deelnemers gemaximeerd tot 15
equipes. De campings in Polen en de Baltische Staten
zijn vaak niet in staat grotere groepen te ontvangen en
bij elkaar te zetten.
U kunt zich aanmelden via de website van de Soliferclub.
Om uw aanmelding te bevestigen moet u gelijktijdig een
aanbetaling van € 300, - over maken op ING banknum
mer 4326091 t.n.v. Soliferclub Nederland te Ouden
bosch, onder vermelding van “Voorrally Finland”. De
inschrijving sluit op 31 januari. Indien er zich meer dan
15 leden voor de reis aanmelden geldt de volgorde van
binnenkomst van de inschrijving in combinatie van de
ontvangst van uw aanbetaling. De volgende aanmeldin
gen komen op een wachtlijst.
Het restant moet in mei 2013 worden voldaan. Dus
binnen zijn op 31-05-2013!
De kosten voor deze reis kunnen we met 99% zekerheid
vaststellen op € 1.539, - voor een equipe van 2 personen.
Indien er 3 of meer personen per equipe mee gaan is er
een toeslag van € 350, - per persoon verschuldigd. Voor
een equipe van 1 persoon bedragen de kosten € 1.150, -.
In dit bedrag zijn begrepen alle campingkosten, inclusief
elektra, 6 maaltijden, stadbezoeken en bezichtigen, de
overvaart van Tallinn naar Helsinki, de kosten van de

Interrally (hiervoor is een bedrag van € 200, - opgeno
men) en de organisatiekosten.
De kosten aan de eigen auto, brandstof, tolwegen, ver
zekeringen zijn voor eigen rekening.

Een beknopte reisbeschrijving staat in het clubblad van
15 juni.
Wilt u mee meldt u dan zo spoedig mogelijk aan! U krijgt
na ontvangst van uw aanmelding en betaling een beves
tiging. Indien u geen doorlopende annuleringsverzeke
ring heeft adviseren wij u deze af te sluiten binnen 7 dagen
na ontvangst van de bevestiging tot deelname aan de
reis. Er moeten namelijk aanbetalingen worden gedaan
om de voorlopige reserveringen te bekrachtigen die bij
annulering niet terug te vorderen zijn.
Voor aanvang van de Algemene Leden Vergadering, op
30 maart 2013, in Partycentrum de Molen in Harskamp,
willen we graag met alle deelnemers bij elkaar komen
om 12.30 uur. Voor zover nog nodig om met elkaar
kennis te maken, de reis door te nemen, suggesties te
doen, vragen te stellen enz. Tevens kunnen deelnemers
met elkaar van gedachten wisselen hoe men terug gaat
naar Nederland. U ontvangt hiervan per e-mail t.z.t. een
uitnodiging.
 
Hebt u nu vragen, neem dan even per e-mail contact op!
Joop.kruys@gmail.com
 
Joop Kruys
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Aanmeldingsformulier voorrally Finland en Interrally 

 
 
Naam: 
Roepnaam: 
Adres: 
Postcode en woonplaats 
Geboortedatum 
Telefoonnummer 
Mobiel-telefoonnummer 
E-mail : 
 
Mede reizigers: 
Naam: 
Roepnaam: 
Geboortedatum: 
 
Mede reizigers: 
Naam: 
Roepnaam: 
Geboortedatum: 
 
Mede reizigers: 
Naam: 
Roepnaam: 
Geboortedatum: 
 
Kenteken auto: 
Lengte auto: 
Hoogte auto: 
Kenteken caravan: 
Lengte caravan inclusief: 
Hoogte caravan: 

 
 

 

Gelijktijdig met de aanmelding moet een aanbetaling worden gedaan van € 300,-- 

door overschrijving op ING banknummer 4326091 t.n.v. Soliferclub Nederland te 

Oudenbosch o.v.v. “Voorrally Finland” 

 

 

De aanmeldingstermijn sluit op 31 januari 2013. 
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Opsturen naar:     J.P.Kruys 

 

       Molenlaan 186 

 

       3055 GJ   Rotterdam 
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E: info@wisseler-see.de 

 I : www.wisseler-see.de 
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SoliferBackG.indd   1 18-03-2010   22:15:41

Indien onbestelbaar: M. van Keulen, Violierstraat 47, 5402 LA Uden

www.editoo.nl


