
Bezoek Carthago City in Aulendorf

Het Forum van Carthago en 
route is voorlopig niet 
bereikbaar!
Misschien is het u al opgevallen: 
het forum van onze vereniging is 
voorlopig niet te bereiken.
Waarom? In het kader van een 
evaluatie van het gebruik van ons 
forum is gebleken dat er 
nauwelijks gebruik gemaakt wordt 
van deze functionaliteit. Daarom 
hebben we de voorkeur gegeven 
aan een nieuwsbrief die we 
regelmatig publiceren. Als bestuur 
overwegen we  om het forum 
helemaal op te heffen.
Leden die iets willen melden aan 

de gehele vereniging kunnen dat aan het bestuur doorgeven en het wordt door de redactie 
meegenomen voor de invulling van de eerst volgend uitgave van de nieuwsbrief.

Inloggen lukt niet altijd!

Hier en daar krijgen we de melding dat het niet lukt om in te loggen op de site van de 
vereniging.
Even een korte toelichting: Om de ledenpagina te kunnen bereiken moet u geregistreerd lid 
zijn van de vereniging. Op het moment dat u zich heeft geregistreerd, gaf u een gebruikersnaam 
en wachtwoord op. Maar u kon nog niet bij de ledenpagina. Dat klopt. Dat kan pas op het 
moment dat websitebeheer uw gegevens heeft gevalideerd en het inloggen heeft toegestaan.

Ander probleem: u kunt ondanks gevalideerde gegevens niet inloggen. U ging naar 
carthagovereniging.nl  maar het wil maar niet lukken. U krijgt de  pagina van de vereniging niet 
eens te zien maar alleen een foutmelding! Dat klopt.
Als u op onze site wilt komen moet u www.carthago-en-route.nl gebruiken. Alleen zo kunt u ons 
bereiken. Daar kunt u met geldige inloggegevens wel onze site bereiken evenals de 
ledenomgeving.
Nieuw wachtwoord aanvragen
Dat kunt u doen op onze site  via de pagina Vereniging (Zie foto hierboven). Let op als u deze 
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functie gebruikt krijg u een mail op het door u opgegeven mail adres. Soms lijkt het erop dat het 
niet gebeurt en dat u geen nieuw wachtwoord krijgt. Controleer in dit geval of ons mailtje niet in 
u ongewenste mail/spam is terecht gekomen. Soms gebeurt dat. Als u aangeeft dat het geen 
spam is ontvangt u voortaan het mailtje in uw postbus.
Mocht het echt zo zijn dat het niet binnenkomt, neem dan contact op met ons via de Contact 
pagina van de site.

De vering van uw camper is belangrijk voor uw comfort. Dat 
niet alleen: ook voor uw veiligheid. Hoe is uw camper 
geladen? Meer druk op de vooras of op de achteras? Als u 
zijwind hebt, helt de camper dan ook over? Of ga je 
slingeren?  Er zijn zeer verschillende systemen in omloop. 
Deze systemen zijn meestal gericht op: Verbetering comfort, 
verhoging van de veiligheid, betere wegligging en betere 
gewichtsverdeling.

Je hebt grofweg drie systemen:
1. Schroefveren of bladveren. Meestal zijn de campers vanaf 

de fabriek met bladveren uitgerust. Ter verbetering van de 
vering en de ligging van de camper worden soms extra 
schroefveren geplaatst. Kosten: 400 tot maximaal 700 euro

2. Bij hulpluchtsystemen wordt de campervering hiermee 
verbeterd. De oorspronkelijke vering blijft dan intact. 
Kosten 700 tot 1500 euro. Zie foto hiernaast.

3. Tenslotte heb je volledige luchtvering. Dan wordt de 
oorspronkelijke vering vervangen. Kosten 2500 tot 7000 
euro. 

 In de laatste uitgave van NKC Kampeerauto staat een artikel over veringen

Schroef- of bladvering
Een uitleg hoe deze vorm van vering werkt zie je in dit artikel:  
http://www.boson.nl/bulletin/bulletin-201309-veerconst.html  
Hiernaast zie je een voorbeeld van schroefveren. 

Weekend in Enkhuizen
Van 6 april tot en met 8 april hebben we ons voorjaarsweekend. We zijn dit keer op bezoek in 
Enkhuizen. We openen het weekend met de jaarlijkse ledenvergadering.
Binnenkort ontvangen jullie de uitnodiging met de agenda en de bijbehorende stukken.

Reis in mei/juni helemaal volgeboekt!
In mei/juni gaan we dit jaar op bezoek bij Carthago City, in Aulendorf bij de fabrieken van 
Carthago. Daar starten we de reis. Vervolgens trekken we dwars door Duitsland, langs de 
Romantische Strasse. Het belooft een interessante en plezierige reis te worden met veel 
bezienswaardigheden.

Voorbereiding technisch weekend van start!
In het najaar,  van 26 tot en met 28 oktober 2018, organiseren we weer een technisch weekend. 
Dit keer zijn we op zoek naar een technisch bedrijf dat ons iets kan vertellen over de apparatuur 
die we in en aan de carthago-camper hebben. Waar we naar toe gaan is nog niet bekend. Als u 
ideeen heeft dan zijn die welkom. Neem contact op met secretaris@carthago-en-route.nl .

Hoe zit het met de vering ?

Schroef- of bladvering: Hoe werkt het?



Gecombineerd met schokdempers zijn bladveren eigenlijk 
vanaf het begin van de bouw van auto's toegepast.  Je kunt 
extra schroefveren laten plaatsen aan de voorzijde en/of aan 
de achterzijde. Zie foto. De camper komt dan iets hoger te 
liggen en is ook stabieler.

De Carthago-campers hebben, op het eerste 
gezicht, een aanblik of de voorkant wat 
doorhangt. Is u dat ook wel eens opgevallen? Als 
de camper meestal zwaar beladen is met 
bijvoorbeeld scooters of motors, dan zal de 
camper, bij een zware lading aan de achterzijde, 
naar achter overhellen. Het lijkt dan of de 
voorwielen vrij komen. Meestal is de wegligging 
van de camper dan niet meer veilig. In dat geval 
is het aan te raden of je te laten adviseren over 
het aanbrengen van een hulpluchtvering. Er zijn 
in Nederland verschillende systemen en 
fabrikanten in omloop. Om er enkele te noemen:
1. ALKO luchtvering: Airplus 

zie  http://www.easonderdelen.nl/campers/al-
ko-luchtvering.html

2. VBAirsuspension  http://www.zizocampertechniek.nl/camper-
accessoires/veersystemen/hulpluchtveren/

3. DUNLOPluchtsystemen: 
http://www.dunlopsystems.nl/nl/hulpluchtvering.html

Voor een integrale luchtvering voor de voor- en achteras, is een nieuwe elektronische besturing 
ontwikkeld, die het rijdniveau van de camper automatisch controleert en corrigeert. Voor alle 4 de 
hoeken van de auto, dus beide assen, zowel links als rechts.
Dit constante controleren en corrigeren   ( onafhankelijk van de beladingsgraad, in lengte- en 
dwarsrichting en van de hoogte van het zwaartepunt) zorgt automatisch voor veiliger voertuiggedrag en 
voor een gereduceerd risico voor de chauffeur, de camper en de inbouw en de lading.
Bij stilstand kan de rijhoogte handmatig aangepast worden, waarbij een extreme verlaging van de 
achterkant van het chassis/laadvloer standaard tot de mogelijkheden van het systeem behoort.
Dit systeem is volledig compatibel met ABs, ESP en andere besturingssystemen en kan met deze 
systemen communiceren. Hierdoor is een volledig geïntegreerd veiligheidssysteem ontstaan.
Enkele in Nederland verkochte systemen:
1. VBAirsuspension  https://www.vbairsuspension.com/nl/pagina/oplossingen/volledige_luchtvering.html
2. Drive Rite systeem https://www.driveriteair.com/en/vehicle-applications/application-

details/category/motorhomes
3. Goldschmit  http://goldschmitt.de/vollluftfedersysteme/

Hulpluchtvering: een stap verder

Full Air systeem: Het beste?

Plannen najaar 2018 en reis 2019
Een tipje van de sluier…!
De tijd gaat snel! Daarom zijn we alweer druk bezig met plannen voor het najaar 2018  en … 
voor de voorjaarsreis 2019!
Vandaag lichten we een tipje van de sluier! Alles kunnen we nog niet specifiek zeggen. Eerst 
zien of het mogelijk is zoals we hopen…maar hier alvast een paar leuke foto’s. Misschien 
spreken die jullie aan en krijgen jullie een idee waar we heen zouden willen!
De data zijn wel bekend. Het najaar weekend vindt plaats van 26 tot 28 Oktober 2018. In 2019 
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is onze voorjaarsreis  van 10 tot 24 Mei 2019. Reserveer alvast deze data in uw agenda.
En nu…raden waar de reizen heen gaan… Wie herkent het?

Waar is dit?
Dit is de bestemming van het najaar 
2018 van 26 oktober tot en met 28 
oktober 2018

Waar is dit?
Dit zijn een of meer reisdoelen van de 
reis in 2019. Van 10 mei tot 24 mei 2019.

Deze e-mail is verstuurd aan e.stoeckel@gmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt 

ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

• Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@carthago-en-route.nl toe aan uw 

adresboek.




