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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  
 
Word documenten zonder opmaak, maar graag als
zg. platte tekst insturen.
 
De deadline voor het inzenden van kopij, bestemd
voor het clubblad van september 2013 is:
 
15 augustus 2013
 
Foto op de voorpagina:
 
Het koninklijke Solifer echtpaar met twee princessen
tijdens de Ankertrelly in Zoutkamp.
 
Foto: Arjan van Wakeren
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Woord van de Voorzitter
Ik kijk met een tevreden gevoel terug op
de Algemene Leden Vergadering (ALV).
De 60 aanwezige leden waren in vorm.
Met 60 was 37% van het ledenaantal aan
wezig (110 x 2 + 5 x 1). Boeiend was de
discussie in de wandelgangen over wie er

zich lid van de club mag noemen, is het bij een echtpaar
de man of de vrouw?
In mijn woord van de voorzitter doe ik mijn best u te
infomeren over het reilen en zeilen binnen de SCN met
een blik naar het verleden, het heden en de toekomst.
Tijdens de ALV merk je dat, ondanks de goede pogingen
van het bestuur de informatie niet bij alle leden aankomt
of wordt begrepen.
Ik heb in het verleden al eens aangegeven, dat als je in
de “keuken” staat er sprake is van een informatie
voorsprong. Je zoekt de recepten uit, doet de inkopen,
kookt en zet de gerechten op tafel.
Vervolgens kijk je uit naar de reacties over wat op tafel
is gezet. Zelf ben ik niet zo snel tevreden en heb soms de
indruk dat door de tafelgenoten niet alles wordt gezegd.
Ik stel het voorwoord in delen op en probeer de actua
liteit daarbij te betrekken. Het is nu eind april dus heb
ik nog drie weken om het voorwoord in te leveren en dan
duurt het nog een maand voordat het bij u in de bus valt.
Dus actueel zal het nooit zijn.
 
Dries Hof 
Zaterdag 27 april kreeg ik bericht van het overlijden van
Dries Hof. De weken daarvoor ging het niet goed met
Dries. Ik heb over de situatie met Annemarie en hun
vrienden Antoinette en Ad Meier gesproken. Dries was
een Soliferist in hart en nieren en nam samen met Anne
marie aan heel veel activiteiten van de Soliferclub deel.
Ondergetekende en vele van u zullen Dries missen. Hij
was een markant lid, open, kritisch, humoristisch en
soms positief cynisch.
Dries is op 2 mei in Heerenveen gecremeerd. De nabe
staanden hadden ervoor gekozen dat Dries tijdens een
voor een deel besloten bijeenkomst zou worden her
dacht. Een aantal Soliferisten waren persoonlijk uitge
nodigd, waaronder de deelnemers aan de tref in Zout
kamp.
 
Bij de berichtgeving over het wel en wee binnen de club
en in dit geval het overlijden van Dries is het uitgangs
punt hoe betrokkene en zijn of haar omgeving hier mee
om wil gaan.
 
Geld.
November 2011 hebben Aart Jan Schaap en ondergete
kende een gesprek gehad met Anja Martens. Tijdens het

gesprek is de volgende afspraak gemaakt: Voor elke  
nieuwe Solifer die aan een bestaand lid van de SCN
wordt verkocht ontvangt de SCN € 100. Om de stand
van zaken in de ALV te kunnen melden heb ik in maart
2013 hierover met Anja Martens gesproken. Nu doet het
volgende probleem zich voor, Martens zegt niet te weten
wie er lid van de SCN is en het bestuur weet niet wie er
van de leden een nieuwe Solifer heeft gekocht.
Dus wie er vanaf begin november 2011 een nieuwe So
lifer heeft gekocht of dat nog gaat doen vragen wij
vriendelijk doch dringend dit bij het bestuur te melden.
U kunt dit doen per mail bij de secretaris Marianne van
Keulen of ondergetekende.
 
Vakantie.
Het is altijd plezierig om de vakantie voor te bereiden.
Als het clubblad bij u in de bus valt hopen wij in Noor
wegen te zijn. Tijdens de voorbereiding van de reis heb
ik heel veel gebruik gemaakt van de moderne media,
waaronder het internet.
Het is verbazingwekend wat je allemaal kunt vinden, je
krijgt het gevoel dat je de reis al op het scherm hebt ge
maakt.
Gelukkig is het mogelijk om de reis in het echt te gaan
maken en te ervaren of de beelden op het scherm over
eenkomen met de werkelijkheid.
Tijdens de reis kunnen we het thuisfront op de schermen
van de TV, iPhone en computer volgen.
Tot slot wens ik de reizigers naar de inter – rally een
goede reis, fijne contacten met de zusterclubs en heel veel
plezier toe.
 
Het “laatste” nieuws.
Op 12 mei is de nieuwe Soliferclub website in gebruik
genomen en ik moet zeggen, het is een plaatje.
Om de nieuwe website in gebruik te kunnen nemen is er
veel werk verzet door Henk Griffioen en Arjan van
Wakeren, dit met “externe” ondersteuning van Erik
Slosser.
Zo wordt u via clubblad en website geïnformeerd over
gebeurtenissen binnen en buiten de club.
Op 13 mei stuur ik mijn kopij voor het Soliferclubblad
naar Toon Suermondt. Toon gaat vervolgens met de
ingeleverde kopij aan de slag en het eindresultaat heeft
u nu in handen.
Zoals aan het begin aangegeven doen wij ons best om u
zo volledig mogelijk te informeren. Aan u de vraag om
het bestuur aan te geven of dat lukt, wat er in deze goed
is of kan worden verbeterd.
 
Jaap van der Torre - Voorzitter Soliferclub Nederland 
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Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 30 maart 2013 te Harskamp
 
Aanwezig :
Jaap van der Torre : voorzitter
Leo van Boheemen : penningmeester
Aart Jan Schaap : plaatsvervangend
voorzitter

Marianne van Keulen : secretaris
Ria Lammers : voorzitter AC
 
Afwezig met kennisgeving :
Jan de Groot
Peter Edelman
Families ter Burg, Rijkaart van de Cappellen, v.d. Vel
den, Verzijl,
 
1.Opening door de voorzitter.
Jaap heet een ieder van harte welkom, ook de nieuwe
leden worden voorgesteld, de familie Buitenhuis.
 
2.Vaststellen agenda :
Agenda wordt vastgesteld.
 
3.Ingekomen stukken :
Er zijn geen ingekomen stukken.
 
4. Vaststellen notulen ALV d.d. 31 maart 2012:
betreffende punt 4 :
Anton Wiebenga : wordt nog steeds de norm gehanteerd
om om de twee jaar een rally in het buitenland te
organiseren?
Is er al iemand voor gevraagd om deze te organiseren?
Jaap : dit is in de AC besproken en het is eigenlijk een
ongeschreven regel om daar ongeveer een afstand van
200 km voor te hanteren, vanaf de grens gerekend.
Komende herfstrally is in Noord Holland, volgend jaar
zou het weer in het buitenland kunnen zijn, maar dat is
aan de AC om hier over na te denken en in de volgende
ALV voor te leggen .
Betreffende punt 6 :
Henny Smeding :in het verslag van de kascommissie mist
hij het stuk dat besloten is de post openstaande debiteu
ren van 2012 als verlies te nemen, wat overigens wel
gebeurd is.
Jaap : deze beslissing is toen niet genomen, eerst moest
alles grondig uitgezocht worden.
Jannie : verleden jaar gevraagd om de kosten van de
Nieuwjaarsbijeenkomst apart te vermelden in het ver
slag. Zij heeft deze niet gevonden. Graag volgend jaar
dit verantwoorden.
Betreffende punt 5 :
Met betrekking tot het verzwaarde chassis zijn er nog

 
enkele opmerkingen geplaatst.
 
Samengevat :
Vanaf 2009 is het mogelijk om voor een andere as onder
de Solifer te kiezen.
Bij de kleine Solifers is de standaardas geschikt voor
1350 kg maar men kan ook kiezen voor een as van 1500
kg.
Belangrijk is of de auto die ervoor staat dit gewicht mag
trekken.
Bij de grotere Solifer is de as geschikt voor 1500 kg maar
kan men kiezen voor een as van 1750kg.
Of dit ook bij bestaande Solifers kan is de vraag.
Ook blijken de kosten daaraan verbonden best hoog te
zijn.
Het beste kan men bij importeur of dealer informeren.
5.Jaarverslagen :
Jaarverslagen worden goedgekeurd.
 
6.Financiën :
 
Financieel verslag 2012 :
De stukken zijn via de post verstuurd naar de leden.
Gecontroleerd door de kascommissie Sita van der Hart
en Jorrit Jorritsma.
Leo krijgt het woord, hij geeft een rectificatie op zijn
toelichting.
Daarin staat dat” de kascommissie is in het verleden hier
niet attent op gemaakt “ betreffende vorderingen op
debiteuren. Dit is echter wel in 2012 wel gebeurd.
Het afgelopen jaar is heel veel tijd gaan zitten om te
trachten geld binnen te krijgen, er is aardig wat achter
haald maar er is toch nog een flink saldo wat niet meer
te traceren is en wat afgeschreven moet worden.
Verder is er door criminelen €16000 van de rekening van
de Soliferclub afgeschreven, inmiddels is het bedrag
weer teruggestort maar het is voor Leo een zeer stress
volle week geweest, hij kan ook nog steeds niet bij de
rekening omdat die geblokkeerd is, gegevens kunnen
niet gecontroleerd worden.
 
Verslag kascommissie 2012 :
Volgens de laatste stand van zaken zijn er nog 11 leden
die hun contributie moeten betalen, het kan niet zo zij
dat mensen een clubblad krijgen zonder te betalen, dus
het bestuur zit er bovenop om dit voor elkaar te krijgen.
Jorrit Jorritsma :
Alle financiële stukken waren aanwezig en correct.
De penningmeester wordt door de vergadering gede
chargeerd met dank voor het vertrouwen in de penning
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meester en het bestuur.
 
Begroting :
Er staat dit jaar een post op voor representatie.
Dit heeft te maken met het feit dat er mensen naar de
Interrally gaan en er clubvaantjes en bv flessen jenever
uitgereikt worden aan de Finse club en de organisatie.
Henk Griffioen:
Voor 2013 is voor de website niet begroot, maar er gaat
altijd een vast bedrag naar Erik Slosser.
Dat klopt. Begroting wordt met correctie vastgesteld.
 
Benoeming kascommissie :
Jorrit Jorritsma heeft nu twee keer de kas gecontroleerd
en wordt hiervoor bedankt.
Sita van der Hart zal het nog een keer doen.
Jan Molenaar is reservelid en zou dan automatisch lid
worden. Hijzelf geeft aan dit liever niet te doen als AC
lid zijnde omdat het gevoelsmatig “snijden in eigen
vlees”is.
Jaap geeft aan dat het misschien wenselijk is dat er een
A4tje opgesteld wordt met de vraag : wat kun je van een
kascommissie verwachten?
Henk Griffioen meld zich aan als lid van de kascommis
sie, Dries Hof als reservelid.
De vergadering gaat akkoord.
 
Wensenlijst :
In het blad Caravannen is een advertentie geplaatst van
de Soliferclub.
Er wordt gekeken of er mensen op reageren en aan de
hand daarvan wordt bepaald of er ook een advertentie
in de KCK komt.
Drankje na de vergadering en dessertbuffet voor de
laatste keer.
 
Contributie :
Qua contributie zitten we laag ten opzichte van andere
clubs en wordt deze gehandhaafd op €32,50.
Sita en Jorrit worden naar voren gehaald en ontvangen
als dank voor hun werkzaamheden als kascommissie een
bloemstukje.
 
7.Samenstelling bestuur :
Rooster van aftreden wordt doorgenomen.
Marianne van Keulen : herkiesbaar,vergadering gaat
akkoord .
Joan Smeding : aftredend.
Aart Jan : 2014.  
Ria Lammers wordt voorgedragen als voorzitter van de
AC en bestuurslid, er zijn geen tegenkandidaten.
De vergadering gaat akkoord.
Jaap geeft in zijn afscheidswoord aan Joan aan, dat zij
begon als lid van de AC.

In 2009 was de AC alleen Ria en Joan. Toen rolde zij
vanzelf in het bestuur, geen keus maar een automatisme
waarvan Joan nu zelf zegt dat zij dat nooit had moeten
doen.
Er was geen klik tussen Joan en de voorzitter, maar hij
heeft respect voor het feit dat ze aanwezig is 
Jaap bedankt Joan voor alles wat ze heeft gedaan, zij
ontvangt de Soliferpen en een bloemstukje namens het
bestuur.
Ria neemt nu plaats achter de bestuurstafel.
 
8.Samenstelling commissies :
 
Activiteitencommissie :
Marjolein van Wakeren treedt af als lid van de AC.
Jaap heeft in zijn zoektocht naar nieuwe leden voor de
AC Hetty Schouten en Jan Molenaar bereid gevonden
om in de AC te gaan zitten.
De vergadering gaat akkoord. Jaap neemt afscheid van
Marjolein en bedankt haar voor haar inspanningen als
lid van de AC. Ook zij krijgt als dank een bloemstukje.
 
Pauze
 
Technische commissie :
Ton van Houdt : aftredend
De kandidaat voor de technische commissie , Peter
Edelman , is niet aanwezig wegens verplichtingen elders.
Dit had hij al aangegeven toen hij gevraagd werd voor
de TC.
Na overleg met de andere TC leden is deze voordracht
tot stand gekomen.
Peter Edelman heeft een eigen bedrijf Scandic Caravans,
zijn vader was Polar dealer.
De vergadering gaat akkoord met de voordracht.
Aart Jan bedankt Ton voor zijn werkzaamheden in de
TC.
Hij memoreert dat Ton al lang lid is van de TC. en van
de Soliferclub.
Ook Ton krijgt een bloemstuk voor zijn verdiensten in
de TC.
 
Redactiecommissie :
Geen vacatures. Henk Griffioen ondersteunt van Arjan
van Wakeren met betrekking tot de website.
 
9.Rallykalender :
Jaap doorloopt de kalender.
Vanuit het bestuur :
Vraag : gaan we weer naar de Paalberg voor de Kerst en
Nieuwjaarsactiviteiten?
Vraag : Is het een idee om in 2014 de Paasrally en de
Meirally te combineren, met daarbij de ALV. Dit omdat
deze data dicht bij elkaar liggen.
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Ook zou er dan een technische rally georganiseerd
kunnen worden in samenwerking met de firma Martens.
Vraag : gaan we in 2014 nog een reis organiseren?
Er zijn verder geen vragen over de rallykalender.
 
10.Meerjarenbeleidsplan 2010-2015 en Meerjarenbegro
ting 2012-201
De evaluatie van het meerjarenbeleidsplan door de leden
zal in 8 groepjes van 7 mensen gebeuren.
Na een half uur zal een woordvoerder per groepje verslag
uitbrengen aan de vergadering :
 
Henk Malipaard :
- eens : doelstellingen technisch aspect
- oneens : voorkomen van subclubjes, is moeilijk te
voorkomen
- samenwerking andere Scandinavische clubs zijn we ook
al 10 jaar mee bezig
- geen andere merken dan de Solifer toelaten
 
Els Vissers :
- samenwerking met andere clubs kun je vergeten, pro
beren we al zo lang. Interally is niet alleen voor de Soli
fers maar ook voor de andere Scandinavische caravans,
misschien zou het vanuit die hoek wel kunnen lukken.
- Trelly : we zijn in oorsprong een merkenclub, we
hebben een tref, met andere merken caravans en nu dan
een trelly. Wat is dan nu een Soliferclub is de algemene
mening in het groepje.
- Subclubjes : niet te voorkomen, het is een illusie om te
denken dat alle mensen op dezelfde voet met elkaar
kunnen omgaan. Je moet wel openstaan voor derden en
je als groepje niet afsluiten.
- Paasrally graag als grote rally en geen tref.
- Minder duur clubblad : de laatste tijd lijkt het alsof er
vreselijk duur papier gebruikt wordt.
- Financiële stukken : zijn per post verstuurd, waarom
niet op het beveiligde gedeelte van de website geplaatst?
Wel opsturen naar mensen zonder internet.
- ALV : in combinatie met een rally de ALV houden op
de desbetreffende camping, zodat men niet van hot naar
haar hoeft te rijden.
- Technische rally : fantastisch idee
 
Toon Suermondt :
- Hoofdpunt : technische informatie d.m.v. bv een
technische rally, zeer belangrijk.
- Scandinavische clubs : die clubs bij elkaar laten komen
kun je vergeten, Polarclub heeft nog maar 25 leden en
de Kabeclub heeft andere interesses.
- Het krijgen van meer leden : trefs met mensen met een
andere caravan, in eerste instantie bedoeld om deze
mensen over te halen een Solifer te kopen. Waarom
zouden ze dat doen?Misschien gebeurt het wel

andersom!
- Fabriek in Dorotea doet niets aan sponsoring van de
club, wat als jammer wordt ervaren.
 
Jannie van der Torre :
- Werven van leden : iemand die een Solifer koopt het
lidmaatschap het eerste jaar gratis te laten zijn, en dan
laten beslissen of ze lid willen blijven.
- Adverteren :alleen als blijkt dat deze advertentie die nu
geplaatst is resultaat geeft.
- Beurs : alleen als er gratis meegelift kan worden met
dealer of importeur.
- Voorstel : oprichten van een werkgroep voor nieuwe
ledenwerving
- Voorstel : winterreis organiseren
- Technische aspect als het gaat om gebreken die bij de
dealer aangekaart worden je daar als club sterk voor
kunt maken.
- Rally-tref-reis : verdeelde meningen : van alles moet
mogelijk zijn tot alleen mensen met een Solifer toelaten.
 
Han de Ridder :
- weinig eensluidende conclusies
- niet zo handig om Paasrally te combineren met de ALV.
- het organiseren van een spectaculairdere reis naar het
buitenland, met name in de winter. Je kunt naar Win
terberg maar ook naar Noorwegen, en je bent toch ei
genlijk lid van deze club om iets spectaculairder en on
gewoons te doen. Als je dit dan ook naar buiten brengt
kun je daarmee ook mensen aantrekken om lid te
worden
- Organisatie van een rally kan lastig zijn met zijn
tweetjes, dus eigenlijk liever twee echtparen, of meerde
re personen in ieder geval.
- Techniek :een van de redenen om lid van deze club te
worden, je staat dan ook wat sterker bij een dealer als je
mankementen hebt.
 
Joop Kruys :
- Vorm van vakantie houden verandert.
- Adverteren is zinloos
- Informatiepakket voor in de caravan, uit te reiken aan
een Soliferbezitter die men tijdens de vakantie tegen
komt.
- Terugloop aantal leden moeten we accepteren, komt
ook voor bij andere clubs.
- Activiteiten blijven organiseren om bestaande leden
vast te houden.
- Nieuwe leden : moeten goed opgevangen worden,
mogen zich niet buitengesloten voelen. Hier moeten we
allemaal aan werken
- Clubblad : Zo lang mogelijk de papieren versie behou
den, is het visitekaartje van de club.
- Technische commissie :is heel belangrijk, veel leden zijn
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daarom lid geworden
- Samengaan andere Scandinavische clubs is dus niet
mogelijk. Als we iets anders willen: Soliferclub opheffen,
Scandinavische caravanclub van maken en openstellen
voor iedereen.
 
Didi Lindhout :
- Nieuwe leden gratis lidmaatschap voor een jaar.
Kunnen dan de sfeer van de club proeven.
- Technische rally : Martens kan via zijn adressenbe
stand, wat wij niet hoeven te krijgen, zijn klanten atten
deren op de technische rally om daar dan nieuwe leden
uit te krijgen.
- Uitdelen van flyers aan Soliferbezitters :in het verleden
gedaan maar daar zijn nooit nieuwe leden uit voortge
komen.
- Voorkeur voor een artikel in het blad Caravannen,
spreekt ook vrouwen erg aan.
- Samenwerking Scandinavische clubs : misschien in
federatieve vorm.
- Op beurzen staan in combinatie met anderen.
- Evt.organiseren van themarally's.
- Organisatiekosten rally en tref, soms zijn de overhead
kosten best wel hoog met weinig deelnemers, evt. werken
met een omslagpercentage.
 
Sandra Schaap :
- Niet fuseren met Polar en Kabe, wel uitwisseling van
clubbladen.
- De club openstellen voor andere Scandinavische clubs,
bespreekbaar maken.
- Technische informatie zeer belangrijk, meer info op de
site, technische videotheek, een vraagbank vormen,
programma maken waarin je technische informatie
uitwisselt en je vragen kunt stellen.
- Rallykalender : een tref met Kabe en Polar in de
herfstvakantie.
- In het clubblad : meer inhoudelijk op de zaken ingaan,
technische aspecten duidelijk belichten, bij handhaven

papieren clubblad misschien de contributie verhogen,
blad wordt als erg prettig ervaren.
- Tref en rally : wanneer is het een tref was een discus
siepunt.
 
Jaap bedankt eenieder voor zijn inbreng.
Het was zeer nuttig en prettig zoals de dingen naar voren
werden gebracht.
Overweging van Jaap :
Het is misschien mogelijk om alleen de kinderen van de
leden ook te laten deelnemen aan rally's.
In tent, huisje of ander merk caravan.
Reactie van Joop Kruys : wel met tent of huisje, niet met
een andere caravan.
Jaap wil niets forceren, het bestuur gaat hiermee verder.
Er is een grijs gebied, wat doen we wel en wat doen we
niet.
Verder heeft Jaap nog de mededeling dat Sjoerd Piek,
oud lid, overleden is.
 
Met de familie Martens is afgesproken dat als een Soli
ferlid een nieuwe of gebruikte caravan bij hen koopt, de
club €100 krijgt. Een oproep aan de leden om dit te
melden bij de secretaris.
 
Als afsluiting vind er een presentatie plaats van de
nieuwe lay out van de website door Henk Griffioen.
 
11.Rondvraag :
Geen vragen.
 
12.Vaststellen datum volgende ALV :
De leden worden daar later over geïnformeerd.
  
Marianne van Keulen - Secretaris
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          Fotocollage ALV—2013 
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Een wereld 
vol kamperen!

Ruim
10.001 m2

kampeer
plezier!

Harderwijkerweg 183  |  3852 AC Ermelo
Tel. 0341-414013  |  info@kampeerwereld.nl 

kampeerwereld.nl
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Eetbare Solifer
 
Ria de Graaf werd op haar verjaardag verrast met een
wel heel bijzonder kadootje.
 
Haar dochter had met een foto van Ria's caravan bij de
bakker deze wel heel bijzondere taart laten maken.
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Vanuit het bestuur
 
Voorafgaand aan de ALV op 30 maart jl.
In Harskamp heeft het bestuur vergaderd.
Daar kwamen diverse zaken op tafel, zoals
de fraude die heeft plaatsgevonden door
derden, waarbij de ING rekening van de

Soliferclub was gehackt en leeggehaald.
Inmiddels is het bedrag teruggestort door de ING, maar
het was even een zeer stressvolle periode voor de pen
ningmeester.
 
Als middel om de Soliferclub meer onder de aandacht
te brengen van de Soliferbezitters werd het idee geopperd
om op de terreintjes van de NCC clubbladen te leggen.
Dit moet nog nader uitgewerkt worden.
De directe benadering van potentiële adverteerders
 

 
werkt het beste maar is soms moeizaam.
Verder werden ook de financiële verslagen tegen het licht
gehouden en goedgekeurd door de kascommissie.
Het zou wellicht een idee zijn om een soort handleiding
te maken voor toekomstige kascommissies waar op te
letten tijdens de controle van de stukken.
Ook dit idee wordt nader uitgewerkt.
 
Verder wens ik een ieder een fijne zomer toe met veel
kampeergenot met de Solifer.
Wij zien elkaar wellicht weer terug op de Herfstrally in
Noord-Holland, georganiseerd door Ria Lammers, en
de insiders weten dat zij garant staat voor een mooie en
goed georganiseerde rally.
 
Marianne van Keulen

Kleine camping in Dalarna, Zweden. Twaalf campingplaatsen met electra, 9 campinghutten, 
midgetgolfbaan, natuurreservaat, nabij rivier de Västerdalälven. Vele activiteiten zoals wandelen, 
fietsen, wildsafari´s, vissen, kinderactiviteiten. In het hoogseizoen: verwarmd zwembad, zomercafé. 
www.yttermalungscamping.se                tel: +4670 5400 635                   info@yttermalungscamping.se  
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Te koop
Wegens omstandigheden te koop: 
 
SOLIFER caravan 4.70 mtr. BJ. 1979. Leeg gewicht 787
kg. Max. gewicht 1100 kg.
COMPLEET !! en in zeer goede staat. Prijs € 2000,00 
Info .tel. 078-6135360.
 
Met vriendelijke groet,
Geri Colijn,
Nieuwstraat 54, 3311 XR Dordrecht.

Vanuit de Activiteiten Commissie
 
Net thuis van een enorm leuke en gezellige
Ankertrelly (er zijn 18 equipes geweest) en
de deadline voor de kopij nadert snel. Het
was een heerlijke ontspannen week, wij
hebben leuke dingen gedaan en met fami

lie, oude/ex- en nieuwe leden ideeën uitgewisseld en
herinneringen opgehaald, spontaan, niet strak gepland,
onverwachte gasten, soms ad hoc  en heel leuk om oud
leden te spreken. Alles passend in ons huidige tijdsbeeld.
 

 
Vanuit de nieuwe AC valt nog niets te melden. Als wij
vergaderen is dit blad intussen in de maak, maar in het
volgende clubblad kunt u alles over planning en ideeën
gaan lezen. Wel vindt  u alles over de herfstrally elders
in dit blad. Mocht u iets leuks weten voor een rally of
tref, laat het ons dan weten. Nieuwe en goede ideeën zijn
altijd welkom.
 
Ria Lammers  emailadres:  Met.lammers@gmail.com
 

Vanuit de Technische Commissie
Het jaar 2013 schrijdt alweer aardig voort.
Vanuit de TC kwamen vorig jaar meerde
re artikelen met technische wetenswaar
digheden.            
 

De samenstelling van de TC is na de ALV van 30 maart
jl. veranderd. Ton van Houdt is na jaren zich te hebben
ingezet voor deze commissie gestopt. Voor de TC is Peter
Edelman vervolgens bereid gevonden om zitting te
nemen en we hopen op een goede "spin-off" van zijn
toetreding.  
 
Vanuit de ALV kwam duidelijk naar voren dat techni
sche ondersteuning door de  commissie ten zeerste ge
wenst is en hieraan dient dan ook te worden gewerkt.

Op korte termijn zal de commissie hierover dan gaan
brainstormen. Gedacht kan worden aan een technische
vraagbaak op de website. Daarnaast is het de bedoeling
om ergens in de eerste helft van 2014 een technische
rally/tref te verwezenlijken in samenwerking met de
Activiteiten Commissie. De laatste keer dat dat plaats
vond was circa 10 jaar geleden en dat was toen een groot
succes.
Suggesties hiervoor zijn ten allen tijde welkom op mijn
Email adres. In het volgende nummer van ons blad volgt
meer over deze materie.

 Aart Jan Schaap
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Persbericht Groen afvalwater ( Advertentie)
 
In de Scandinavische landen is het gebruik van een open
afvalwateropvangsysteem niet meer toegestaan. Niet
om geklieder te voorkomen, maar om te voorkomen dat
afvalwater zo de natuur in gaat.
Meestal vindt de opvang plaats via een binnen de isola
tie van de caravan of camper aangelegde tank. De tank
tap je af met een vorstvrij aangelegde kraan in een emmer
of afvalwateropvangdraagzak.
 
De voordelen van de binnenopslag van het afvalwater:
·         Milieuvriendelijke groene oplossing voor het op
vangen van het afvalwater
·         Geen geklieder meer met te volle en overstromen
de buitenopvang
·         Wel zo fris voor de buren die uitzicht hebben op
de buitenopvang
·         Geen “piesgeluiden” en geklots in de emmer, ook
erg fijn voor wie er naast zit
·         Onderweg neem je het eigen afval mee
·         Het afvalwatersysteem is door de binnenopslag
vorstvrij
 
ScandicCaravans introduceert een inbouwset waarmee
heel eenvoudig in bestaande caravans de groene en
vorstvrije opslag van afvalwater kan worden aangelegd

 
De set bestaat uit een zwarte kunststof tank en een
montageset waarin o.a. een speciale, van buiten te be
dienen, kogelkraan zit.
 
De setprijs voor de tank, de montageset en de conische
wateruitloop voor de doe-het-zelver bedraagt:  € 147,00
Voor caravans met een binnen de isolatie gekoppeld
afvalwatersysteem geldt doorgaans een inbouwtijd van
2 tot 3 uur.
Bij caravans met een buiten de isolatie gekoppeld afval
watersysteem kost de inbouw meer tijd en materiaal.
Uitbreiding met een afvalwateropvangdraagzak, om het
afvalwater helemaal gesloten weg te kunnen brengen:
€ 42,25.
 
Voor meer informatie en dealeradressen kan de klant
contact opnemen met ScandicCaravans.
 
Werkplaats en magazijn:
Glashorst 102A
NL-3925 BV SCHERPENZEEL
M           +31(0)619712256
mail       info@ScandicCaravans.nl
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                  De advertentie van de Solifer Club Nederland zoals die in het blad Caravannen is geplaatst.

Herfstrally 2013 van 19 t/m 27 oktober ’t Noorder Sandt - Julianadorp aan Zee
 
Wij verblijven deze week in de kop van
Noord-Holland direct achter de duinen
zo’n 8 km onder Den Helder. (9.5 km
vanaf de boot naar Texel)Deze Ardoer
Camping is o.a. voorzien van een over

dekt zwembad, infrarood sauna, (tegen betaling) restau
rant en voor kinderen een groot springkussen en veel
speelruimten ook is er een manage. Wij kunnen gebruik
maken van een grote tent als onderkomen.   Gezamen
lijk koffie drinken (of een borrel) en een spelletjes avond
of zelf met elkaar ons eigen meegebrachte eten nutti
gen het kan allemaal. 
                                            
Een strandwandeling  en/of samen de duinen in staat in
ieder geval op het programma en verder staan de vol
gende activiteiten gepland:
 
Het Marine Museum: Wij kunnen hier het heden en
verleden ervaren van de Nederlandse Marine. Uniek zijn
de 3 museum schepen, waarvan de onderzeeboot de
Tonijn de meest opvallende is. Het Brughuis de Ruijter
is een van de nieuwste attracties. Hier ervaart het publiek
de windkracht van de 3D radar. Jong en oud kan zelf
aan het werk in de interactieve expositie waar men kan
klinken, lassen, touwknopen, lading hijsen of geschut
bedienen. (10,6 km vanaf de camping)
 
Landgoed Hoenderdaell: Dobberende krokodillen,
honderden kleurrijke vogels, spelende ringstaartmaki’s,
damherten in het bos. Van kinderboerderij tot roofvo
gelshow je vindt het er allemaal. Midden in het bos ook
het opvangverblijf van Stichting Leeuw, waar maar liefs
zeven tijgers en vijf leeuwen een plek hebben gekregen.
De dieren verblijfplaatsen staan midden in een natuur
gebied. De route leidt je door het bos, via uitgestrekte
velden en langs water. Valkenier Karel is er dagelijks
met een spectaculaire roofvogelshow. (13,6 km vanaf de
camping)
 
Ford Kijkduin: Het ford is tussen 1811 en 1813 in op
 
 

 
dracht van Napoleon gebouwd. Achter de verdedigings
muur bevindt zich het voorplein met woning en wacht
huis. Via een rolbrug loop je op het 65 meter lange
reduit. Dit is de plek waar de soldaten verbleven. Via de
hal draaitrap of lift dalen we af de gewelven in. Onderin
de gewelven bevindt zich tot slot ook het Noordzee
aquarium. (7,8 km vanaf de camping)
 
Tulpenland: In het hart van het grootste bollenteelt
gebied ter wereld ligt Fluwel.s Tulpenland. Een thema
park waar u alles te weten komt over de tulp, vanaf de
oorsprong in de Himalaya tot en met de moderne tulpen
kwekerij vandaag de dag. Het verhaal van de tulp wordt
verteld langs een bospad naast een Oudhollandse
stolpboerderij. Heel informatief voor groot en klein
samen met puzzelen en spelen voor kinderen. (19,6 km
vanaf de camping)
Midden in de week is er een vrije dag gepland. Ideeën te
over want er is nog voldoende te doen in de regio en bij
aankomst krijgt u daarover meer informatie.
 
De kosten voor de campingplek  (100 m2 )zijn € 16,50
inclusief 2 personen, toeristen belasting, warme dou
che, elektra 10 amp. en kabel tv. Voor alleenstaande is
het  € 12,00. Extra personen en kinderen € 5,95 en
huisdieren   €4,25 ( Het is mij helaas niet gelukt deze twee
laatste prijzen omlaag te krijgen.) Iedereen rekent zelf
met de camping af.
 
Marine museum     € 5,00 pp     Kinderen € 2,00
Ford Kijkduin        € 7,00 pp     Kinderen € 2,00
Hoenderdaell          € 8,00 pp
Tulpenland             € 5,00 pp
 
Inschrijven kan via de inschrijfkaart op de website. Wil
u meer informatie dan kan dat natuurlijk. Bellen kan op
nummer 072-5126288 of  06 30617478. Mailen is nog
handiger : Met.Lammers@gmail.com.
 
Ria Lammers
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Te koop
Solifer Arctic 560E S line Bouwjaar 2009
 
Compleet met als extra's:
1 jaar oude mover, 1 jaar oude satellietantenne type
Oyster, oven, groot dakluik en winterrtent.
 
Vraagprijs:  € 26500,=
 
AJ Schaap
Mob:  0653475143      Tel: 0524222111

TE KOOP wordt aangeboden met alles erop en aan een trekauto met caravan. 
Auto en Caravan kunnen ook apart worden verkregen. 
De aangeboden combinatie is in zo verre uniek dat het een uitgebalanceerd geheel 
is. Het betreft hier de volgende objecten: 
 
Caravan:     Auto: 
SOLIFER FINLANDIA  600 MH  VOLVO  XC 90 
Kenteken  : WV-NF-49   77-HDS-5 
Kent. Deel 1 05-01-2007   04-03-2008 
Geheel compleet met Mover,   6 traps automaat  met handshift 
koel/vries combinatie 190/35ltr  5 cil, diesel 2,4ltr  147Kw 
TV,  schotel antenne automatisch,  7  persoons ,  Navi GPS 
gasoven met gril,  wintertent,  luifel, 
zonnepaneel. 
 
Annemarie Hof  Haskertille 24    8465 SM    Oudehaske  Tel.  0513-677269 
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Verslag van de Ankertrelly in Zoutkamp
Even een stukje schrijven over de Ankertrelly op cam
ping De Rousant te Zoutkamp dachten we zo wel even
te doen. Maar is toch meer werk dan we gedacht hadden.
Want wat hebben we veel leuke dingen gedaan.
“De Ankertrelly” De naam alleen al bracht veel vragen
met zich mee. Want wat is nou een Trelly. Wij ontdekten
dat het gewoon een naamspelling was. Want het was een
Tref met spontane ter plekke bedachte activiteiten als in
een rally. Iedere middag of avond was er wel een voorstel
voor de volgende dag en als je zin had om mee te gaan
dan melde je dat even. Een unieke uitkomst vonden wij,
want zo hoefden we niet een paar maanden geleden al te
bedenken of we ergens mee naar toe wilden gaan en
hebben deze week toch enorm leuke dingen gedaan.
 
Bij een rally hoort een officiële opening, maar deze
trelly werden we bij aankomst op zaterdag uitgenodigd
voor een kopje koffie ’s avonds bij Henk en Anne
Griffioen in de voortent. Daar deden de organisatoren:
Henk Griffioen, Hennie Smeding en Aart-Jan Schaap
een kort welkomstwoord en kregen we wat tips over
activiteiten in de buurt de komende week.
 
Tijdens deze “opening” kregen alle dames een zelfge
maakte vilten uil met een bijbehorende tekst van Rennie
Schrijver. Zomaar, maar wat ontzettend leuk om dit te
krijgen. Het heeft dan ook een leuk plekje in de caravan
gekregen als aandenken.
 
Wat hebben we allemaal gedaan deze week:
Op zondag was het mooi zonnig weer en gingen er een
aantal fietsen. Over allerlei paden en wegen werden er
gereden. Onderweg nog een pauze en zo kwamen ze einde
van de middag weer op de camping. Een aantal “fiets
lozen” (waar wij ook toebehoorden) bleven op de cam
ping achter. Bas ging nog een vispoging doen en later
werden de vliegers te voorschijn gehaald. Ondertussen
kwamen er nog 2 “oud-leden” op de fiets een kijkje
nemen. De middag werd vol gebabbeld en bij het weer
naar huis gaan werd de opmerking gemaakt dat ze
misschien op woensdag nog wel kwamen kamperen en
ze hielden woord want op woensdag kwamen ze (helaas
niet met een Solifer maar een grote camper).
 
Maandag was een dag dat de meesten nog wat bood
schappen gingen halen. Ook kwamen er nog een paar
verlate gasten en aan het eind van de middag hebben we
gezamenlijk geborreld bij de voortent van Henk en
Anne.
 
Dinsdag was het 30 April. Onze laatste Koninginnedag.
De organisatie had voor koffie met oranje tompouce

gezorgd en als men wilde kon men ook tv kijken bij Henk
en Anne in de voortent.
Een leuke ervaring vonden wij om zo met elkaar een
“Historische dag” mee te mogen maken. De dag werd
gevuld met tv kijken, rommelmarkt bezoeken, spelletjes
doen en een leuke wandeltocht naar het dorp.
Einde van de middag stond de voortent weer open voor
een Oranjeborrel. Daarna ging ieder weer naar zijn of
haar caravan om verder te genieten van al het moois op
tv.

Woensdag ging er een groepje naar Schiermonnikoog
en er ging een groepje naar het Theemuseum in Hauwer
zijl. Wij kregen die dag vrienden op bezoek en gingen
met z’n allen mee naar het theemuseum. In het theemu
seum was er een leuke uitleg over hoe thee is ontstaan
en hoe het gemaakt wordt. Na de “rondleiding” hebben
we genoten van een heerlijke high-tea. Het weer was deze
dag prachtig en na de high-tea zijn we dan snel naar de
camping terug gegaan om nog even te kunnen genieten
van de zon.
Donderdag stond er een excursie in een Drukkerij ge
pland. Bas en Arjan gingen deze ochtend mee. Bij de
drukkerij werd de groep in 2en gesplitst en kreeg 1 groep
koffie en de andere groep begon met de rondleiding.
Later werd dit omgewisseld. In de middag gingen een
aantal naar de crematie van ons mede lid Dhr. Dries
Hof. Begin van de avond verzamelden we ons in de

19



kassen op de camping. Daar gingen we met elkaar bar
becueën. De organisatie had goed hun best gedaan en
we hebben allemaal heerlijk zitten smullen. Aan het
einde van de BBQ bedankte Ria Lammers de organisa
tie voor de afgelopen week. Ze was met de pet rond ge
gaan bij de overgebleven caravans en van de opbrengst
had ze een leuke attentie gekocht. Dit werd zeer positief
ontvangen.
De kinderen gingen na de BBQ de eigenaresse van de
camping nog even helpen met de paarden naar binnen
laten. Daarna terug naar de caravan en op tijd naar bed.

 
Vrijdag hadden we nl een dagje Schiermonnikoog ge
pland.
Samen met Ria, Jacqueline, Sandra en Sanne en familie
Smeding en de honden Leentje, Flo en Fientje gingen we
al vroeg op pad. Met de boot van 9.30 uur vertrokken
we. Dikke winterjassen en schoenen aan want ja het kon
wel heel koud zijn op de boot. Maar we troffen het… De
zon heeft de hele dag geschenen.
Na een lekkere kop koffie op een terrasje bij een hotel
op het eiland gingen we op pad. Het werd steeds warmer
en al snel gingen de jassen uit. We gingen met zijn allen
richting strand. Iedereen genoot.. Na even op het strand
te hebben gelopen ging een groepje wat drinken bij een
strandtent en de rest ging verder. Zo splitste de groep
zich.
 
We gingen nog wandelen en op verkenning door het
dorpje. Nog wat souvenirs werden er gekocht en toen
op zoek naar de viswinkel. Hennie had op zijn naviga
tieapp een viswinkel gevonden maar wat we ook tegen
kwamen geen viswinkel. Dus toen maar richting snack
bar gelopen en hebben we daar op het terras genoten
van ijs, patat en zon!
Rond 16 uur stopte de bus voor de boot terug bij de
snackbar en konden we direct instappen. De groep was

weer compleet. De bootreis verliep weer voorspoedig en
we kunnen terug kijken op een leuke dag Schiermonnik
oog.
Op de camping hebben we nog heerlijk ter afsluiting van
de dag met de groep gebarbecued. Na de koffie gingen
we allemaal weer naar onze eigen caravans. Moe maar
voldaan gingen we naar bed.
 
Zaterdagochtend was alweer de “sluiting”. Gezamenlijk
hebben we nog een kopje koffie gedronken en daarna
gingen de meesten inpakken en naar huis.
 
We kunnen terugkijken op een leuke, gezellige week. We
hebben de Trelly als zeer positief ervaren en wat ons
betreft mogen er best meer georganiseerd worden.
Familie Griffioen, Smeding en Schaap BEDANKT dat
jullie ons hebben laten kennismaken met een stukje
Nederland wat bij ons nog niet bekend was! 
 
Tot op een volgende tref, rally of trelly, Marjolijn, Arjan,
Bas en Isa van Wakeren
 
 
 

Bekijk ook de fotocollage op de volgende pagina.
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Verslag van de Paasrally 2013
 
15 equipes hebben deelgenomen aan de
Paasrally op camping de Boshoek in
Voorthuizen. Onder hen de nieuwe leden
de familie Buitenhuis,
Deze Paasrally stond in het teken stond

van de ledenvergadering.
 
Op vrijdagavond werden wij hartelijk welkom geheten
door Sandra Schaap in de taverne van de camping.
De zaterdag stond in het teken van de ledenvergadering
die zo’n 25 kilometer verderop werd gehouden in het
partycentrum in Harskamp. Het in groepjes bespreken
van het jaarplan vond ik erg prettig.
 

 
Er waren een groot aantal leden aanwezig, waarvan een
groot deel ook deelnam aan een heerlijk warm en koud
buffet.
Op zondag hadden we rond 12.00 uur een overheerlijke
brunch in de taverne. Was erg goed en prima verzorgd.
Maandagmorgen vond weer de traditionele afsluiting
plaats. De organisatoren werden bedankt door Ria
Lammers.
 
Al met al een kort verslag deze keer, er waren verder
geen activiteiten gepland maar wij hebben ons prima
vermaakt met wandelen, fietsen etc.
 
Didi Lindhout

Isabella Nederland BV
Tel. 033-2541100 - info@isabella.nl
www.isabella.nl

Kwaliteit in kamperen

Ambassador Concept 250 diep
“De Voortent”

• Modern Deens Design 
• Sterke, Duurzame materialen
• Uitgebreid programma voor iedere kampeerder
• Groot aanbod accessoires en uitbreidingsmogelijkheden
• Doordachte details, slimme accessoires en functionele oplossingen

Waar natuur en design samenkomen

Kijk voor meer 
informatie of 
vraag de
brochure aan

Download & bestel 
de folder 2013 
op www.isabella.nl 

of  bezoek onze 
website voor

meer informatie
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Kijk op www.deboshoek.nl voor 

meer informatie of vraag vrijblijvend 

onze brochure aan Tel: 0342 - 471 297

9,39,3

2 persoons studio’s

4 - 16 persoons bungalows

Zwembad binnen & buiten

Sauna & zonnestudio

Midgetgolf & tafeltennis

Tennis & biljart

Kapsalon & nagelstudio

Minimarkt

Genieten met een hoofdletter!

Naast het ontspannen dineren in steakhouse 

Wild Wild West kunt u gezellig bowlen in de 

ondergrondse Bedrock Bowlinggrot, of relaxen in 

het knusse Engels ingerichte Grand-Café Cheers. 

Bij ons kunt u terecht voor de prikkeling van de 

inwendige mens voor o.a. lunch, warm en koud 

buffet, steengrill arrangementen, barbeque 

arrangementen en diverse feestarrangementen.

Ook voor huifkartochten, bruiloften, 

familiefeesten, bedrijfsfeesten en 

nog veel veel meer, kunt u bij ons terecht

Gezellig bowlen 
en smaakvol eten 
op de Veluwe!
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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

SoliferBackG.indd   1 18-03-2010   22:15:41

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

www.editoo.nl


