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Woord van de voorzitter
Lieve Carthago vrienden….

Inmiddels begint het voorjaar toch weer van zich te laten horen! Terwijl ik dit schrijf is het hier 
(ergens in de Elzas, Frankrijk) bijna 18 graden en een zonnige dag. Prachtig!
Velen van ons hebben misschien de zon opgezocht de afgelopen maanden, anderen hebben 
de Nederlandse kou getrotseerd. Maar nu komt het voorjaar, dan de zomer. Wat zien we er 
naar uit!

Binnen onze vereniging worden de laatste details geregeld voor het komend voorjaars 
weekend. De reis over de Romantische Strasse staat al op ons te wachten en de 
voorbereidingen voor het najaar zijn in volle gang!

Nu wordt het tijd om de camper weer uit de stalling te halen, (Binnenkort al nodig voor het 
voorjaarsweekend!),  en is het nuttig om goed een en ander te controleren, repareren, 
vervangen enz… Hierover meer verderop in deze nieuwbrief.

Van het bestuur hebben jullie vernomen dat Hanny Reumkens door omstandigheden helaas 
moest stoppen als bestuurslid. Gelukkig blijft ze verder mee doen in de vereniging en daar zijn 
we heel blij mee.
Voorlopig heb ik het stokje van haar overgenomen en zijn we op zoek naar een aanvullend 
bestuurslid. In onze vorige berichtgeving hebben we beschreven hoe we verder gaan.

Daarnaast zoeken we ook nog leden die bereid zijn input te leveren voor onze nieuwsbrief. Heb 
je leuke dingen mee gemaakt of een technisch verhaal of een bijzondere camper ervaring, deel 
dat met ons allemaal. Zet het op schrift en stuur het naar het bestuur 
(bestuursleden@carthago-en-route.nl).

Verderop in deze nieuwsbrief vinden jullie een spannend verhaal van een ervaringsdeskundige! 
Lees maar…

En als je een leuk idee hebt voor een evenement en bereid bent aan de organisatie ervan mee 
te doen, meld je snel!
Kortom, we willen graag samen met jullie allemaal, streven naar gezellige momenten, nuttige 



informatie, mooie reizen, weekende, een levendige vereniging en…!?

Veel reisplezier de komende maanden.
Namens het bestuur:
Ernest Stoeckel
Voorzitter a.i.

Mijn camper komt uit de stalling…..

Mijn camper komt uit de stalling…..
…wat moet ik minstens doorlopen om te zien of we weer verantwoord er mee op reis kunnen? 
Natuurlijk is deze lijst niet volledig! Mocht iemand nuttige aanvullingen hebben, laat het ons 
weten. (Komt misschien in een volgende nieuwbrief…)

Buitenkant en Chassis gedeelte
• Carrosserie en buitenkant: scheuren, roestplekken of vlekken verhelpen
• Ruiten: impacts of sterretjes ? Laten maken
• Motor: Oliepeil, Koelvloeistof peil, remvloeistof peil
• Onderhoudsbeurt eventueel
• Banden en Reservewiel: Spanning,  slijtage status
• Hydraulisch levelling systeem (indien aanwezig)
• Pneumatische vering (indien aanwezig)
• Verlichting buiten: werkt in alle posities en op alle plaatsen rondom
• Start Accu: spanning, op spanning blijven
• Ramen en deuren: sluit alles goed gaat het makkelijk open en dicht; scheurtje in rubber?
• Sloten werking naar behoren
• Alarm systeem (indien aanwezig) werkt naar behoren
• Gevaren driehoek ok
• Krik aanwezig en werkt naar behoren

Binnen
• Verlichting binnen werkt allemaal naar behoren
• Woongedeelte accu: spanning, op spanning blijven
• Water systeem: Pomp, kranen, tanks (schoon en vuilwater), schoonwater filter?, leidingen 

lekken niet en werkt naar behoren
• Verwarmingssysteem/ warmwater: werking naar behoren
• Stroom systeem woongedeelte: 12V en 220V alle stop contacten werken naar behoren
• Zonnepanelen (indien aanwezig) werken naar behoren
• Generator (indien aanwezig) werkt naar behoren
• Gas systeem: Flessen aansluiten, Geen lekkage, en alles werkt correct. Fornuis functioneert 

Oven (indien aanwezig) werkt correct
• Stoelen en banken alles ok
• Bed:  Matrassen en beddengoed aanwezig en in goede staat
• WC systeem (met afzuiging indien aanwezig) werkt naar behoren
• Kastjes en laden: alle scharnieren en vergrendelingen werken normaal
• Douche, wastafel, aanrecht bak werken allemaal naar behoren

Overige
• Schotel antenne en decoder (indien aanwezig) werking met juiste satelliet(en)/up to 

date/abonnement  provider
• Luifel werkt normaal
• Voortent (indien aanwezig) in goede staat
• Buiten stoelen en camping tafel in goede staat
• Gereedschap set aanwezig en in goede staat

Als u de checklist wilt downloaden: Klik dan op de link hieronder.



Na jaren packbacking in landen als o.a. Syrië, 
Griekenland en Turkije wilden we niet meer 
vliegen en zijn we op de fiets gestapt om lange 
afstand routes naar o.a. Boedapest, Florence 
en St. Marie- de la mer te beleven. Deze routes 
werden in de drie weken vakantie gepropt, dus 
het was doorfietsen zeg maar.

Wanneer ik dan na zo’n stevige dag fietsen 
voor mijn tentje aan het koken ben, valt mij op 
dat er regelmatig een VW bus het terrein op 

komt rijden, dakje omhoog klapt, stoeltjes pakt, glaasje en kaasje en lezen maar. Wauw, dat lijkt 
ons ook wel wat wanneer we ons pensioen gerechtigde leeftijd bereiken.

Maar wat als er in je omgeving mensen wegvallen die nog jonger zijn dan wij en die 
pensioengerechtigde leeftijd niet eens gehaald hebben. Dat zet je aan het denken en waarom 
zouden we zo’n bus nu niet kopen?

In 2004 wordt de Volkswagen California  besteld in Amersfoort en de ervaring wanneer je voor 
het eerst in “je droom wens” wegrijdt bij de garage herkennen jullie vast wel. Prachtig vonden 
we het.

Zomer en winter 
waren we op pad en in 
de weekenden vaak 
naar het Veerse meer, 
want we wonen in 
Zeeland en daar kun 
je overdag prachtig 

 Checklist camper uit de stalling.docx

Ook interessant zijn de werkzaamheden voordat je gaat stallen. Zie daarvoor de website van 
NKC 

Even voorstellen.....

Waarom lid van Carthago en Route?
Waarom van de Hymer Van 522 naar de Carthago C compactline  I144 LE? Deel 1

Sinds begin 2018 zijn wij lid geworden van Carthago-en-route, omdat we de trotse eigenaren 
gaan worden van een Carthago compactline I144 LE. Deze wordt naar verwachting in juli 2018 
geleverd. We hebben dus iets om naar uit te kijken en nemen jullie graag mee in het proces hoe 
wij tot onze keuze gekomen zijn voor deze camper.

Eerst zal ik me voorstellen. Mijn naam is Gerda Haers en sinds 3 jaar met pre pensioen, na het 
werk in uiteenlopende functies in de gezondheidszorg en gemeenten.



aan het water staan.

Na drie jaar willen we uitkijken naar een iets 
grotere camper, maar niet te groot. Dat vinden 
we in Dusseldorf, op de Messe in 2006 en 
bestellen een Hymer Van 522 op de beurs in 
Utrecht bij de Hymer dealer in Heinenoord. Na 
ruim een half jaar kunnen we onze Van ophalen 
en de eerste reis is richting Kroatië.

Er zijn er vele gevolgd.
De langste periode dat we weg geweest zijn 
met deze camper is voor negen weken richting 
Marokko in het voorjaar van 2009. Een 
indrukwekkende reis in een land waar het camperen toen voorzichtig aan een opmars bezig 
was. Wanneer ik nu de vlogs en blogs volg van camperaars die naar Marokko gaan, lijkt het 
toch behoorlijk drukker geworden.

Het camperen heeft,  zo wie zo, aan populariteit gewonnen en alleen al in ons kikkerlandje meer 
dan 100.000 campers. Dit is ook een van de redenen dat we goed nagedacht hebben of we nog 
wel een nieuwe camper wilden kopen. De Hymer Van is bijna elf jaar en het gaat toch wel 
“kriebelen” om weer eens rond te gaan kijken.

Maar de vrijheid trekt en de mogelijkheid om 
eenvoudig een hondje mee te nemen, heeft 
toch de doorslag gegeven om serieus rond te 
gaan kijken. Uiteraard zijn we elk jaar richting 
Dusseldorf gegaan en elk jaar hebben we toch 
een andere  favoriet, dus er heeft zich nog niet 
een echte duidelijke voorkeur ontwikkeld. Dit tot 
de Malibu half en volintegraal zijn intreden 
deed. Dat maakte ons nieuwsgierig en gingen 
gerichter naar deze wagen kijken op de beurs 
van 2016 en 2017.

Omdat we in 2018 beiden stoppen met werken 
en nog meer weg willen met de camper, is de 
keuze op een integraal camper gevallen. i.v.m. 
de betere isolatie waarde.  Dat is al een keuze 
die “het doolhof” wat minder ingewikkeld maakt. 
De Malibu bevalt goed qua uitstraling aan de 
binnenkant. Beetje minder “oubollig” durven wij 
het te noemen. De buitenzijde is wel erg wit en 
vierkant vinden we en eind 2018 is nog niet in 
zicht, geen haast!

Wordt vervolgd in volgende nieuwsbrief.

Veel reizigers zal het bekend voorkomen tijdens 

Breng je reis in kaart met Polarsteps



hun rondzwervingen over de aardbol: hoe houd 
je het gehele thuisfront op de hoogte zonder dat 
je om de paar dagen in tien verschillende 
WhatsApp-groepen je verhalen, locaties en 
foto’s moet delen? Dat kan efficiënter, dachten 
de (Nederlandse) makers van de app 
Polarsteps.

Reis volgen met Polarsteps
Deze ‘travel tracker’ houdt automatisch je 
locatie bij zodat genodigden – of als je wilt, 
iedereen – jouw reis online kunnen volgen op 
een interactieve wereldkaart. De foto’s en 
verhalen moet je weliswaar zelf toevoegen, 
maar met het gemak van deze app wordt dat 
eerder een genot dan een verplichting.

Omdat locatiebepaling nogal een aanslag op de 
batterij van je iPhone vormt, maakt Polarsteps 
geen gebruik van gps maar van triangulatie via 
het telefoonnetwerk. Uit onze tests blijkt 
inderdaad dat het extra batterijverbruik beperkt 
wordt tot een minimum. Internet in het 
buitenland is ook niet nodig om je locatie te 
bepalen, want die wordt offline bijgehouden.

Om je afgelegde reis, foto’s en verhalen te 
uploaden heb je wel een internettoegang nodig, 
maar met wifi in alle uithoeken van de wereld 
kan dat haast geen probleem zijn.

Reisinspiratie opdoen
Dat heeft Polarsteps dus prima voor elkaar. Maar waar het echt in uitblinkt, is de manier waarop 
reizen worden weergegeven. Een lust voor het oog die daarmee ook reisinspiratie voor anderen 
vormt. In de app en ook op de website zit ook een zoekfunctie waarmee je precies kunt zien 
welke plekken andere reizigers in een land hebben bezocht.

Fotoboek maken

Maar het grootste plezier is weg 
gelegd voor de reiziger zelf. Weer 
thuiskomen wordt namelijk een heel 
stuk behaaglijker als je meteen kunt 
nagenieten van een schitterend 
visueel overzicht van je reis. En 
alsof dat nog niet genoeg is, kun je 
dit met één druk op de knop 
vereeuwigen in een geprint 
fotoboek. Hoef je je aan die 
ellendige klus ook niet meer te 
wagen.

Polarsteps is gratis te downloaden in de App Store.

Deze review komt uit iCreate 89.



Carthago en Route

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.


