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Woord van de voorzitter
Het is echt zomer!
Wie had het gedacht? Dagen, weken al is het mooi weer! En toch…. bent u misschien 
onderweg met uw Carthago camper.

Met veel plezier denken we terug aan de mooie reis langs de Romantische Straβe. Samen 
hebben we genoten en zien al weer uit naar het volgende evenement van onze club.

In deze nieuwsbrief willen we:
• een aantal interessante camper tips voor de zomer doorgeven. Soms vergeten we juist deze 

elementaire dingen!
• leden over hun ervaringen laten vertellen,
• jullie in de gelegenheid stellen om technische vragen die tijdens ons weekend in het najaar 

beantwoord zullen worden. (Later worden deze antwoorden in de nieuwsbrief gepubliceerd.)

Kortom weer even informatie en nieuws over uw favoriete reismiddel: een Carthago/Malibu 
camper!

Nog heel veel camperplezier en een prachtige zomer voor allemaal!
Ernest Stoeckel

Gelezen in de verschillende camperbladen, wat gebeurt 
er in de camper wereld?

Een innovatie rondom de spiegels van de camper.

Het France Vision Systems heeft een systeem ontwikkeld dat werkt met camera’s op de 
plaatsen van de spiegels. Smaller zijn en geen dode hoeken hebben, zouden twee van de 
voordelen zijn. Verder zijn verblinden en slecht zicht bij nacht redenen voor deze fabrikant 



om dit systeem te ontwikkelen. Het beeld wordt geprojecteerd op beeldschermen op de 
hoekstijl van de camper. Als voordeel wordt benoemd dat de hoek veel breder is dan die van 
een buitenspiegel. Het systeem is tevens een achteruitrijcamera. Hoe werkt het in de 
praktijk? Zie: de film hieronder

Fluitend dakraam?
EPDM XL zou boven op de bestaande afdichting te lijmen zijn, waardoor het fluit geluid minder 
wordt. Soms kan een juiste spoiler ook effectief zijn, passend bij het juiste dakluik. De 
ervaringen zijn hiervan verschillend. Een op maat gesneden stuk geluid isolatie materiaal zoals 
styropor, kan ook helpen het gefluit te verminderen. Kijk ook eens op de website van De Wit in 
Schijndel:  https://www.dewitschijndel.nl/fiamma-universal-dakluik-spoiler/

De milieustickers
De milieustickers in de verschillende steden in Europa rukken op. De lage emmissiezones 
dienen gehaald te worden. Goed dus om vooraf na te gaan of je een stad in mag zonder 
speciale sticker van die stad. Een belangenvereniging voor camperaars heeft zich ingezet bij 
het Europese parlement om aan deze wildgroei een eind te maken en een sticker te realiseren 
voor heel europa. Helaas kan een besluit lang op zich laten wachten.

Kijk op de website van de ANWB: 
https://www.anwb.nl/vakantie/reisvoorbereiding/milieustickers-en-milieuzones

TV kijken in de camper.
Via satelliet of gewoon via je telefoon? Het filmpje hieronder geeft uitleg hoe dit te doen.



Wat betekenen de aanduidingen op autobanden?
Bandenmarkering per type en extra informatie

afkorting betekenis omschrijving
Sterkte van de band
R 4 Plyer

Aanduiding voor de sterkte van de band aan te geven. 
Doorgaans wordt deze aanduiding alleen bij caravans, 
campers, bestelwagens, etc. toegepast.

6PR 6 Plyer
8PR 8 Plyer
10PR 10 Plyer
Extra Loaded banden
EL Extra Load

Extra verstevigde banden die een hoger draagvermogen 
hebben.

RF Reinforced
XL Extra Load
Velgrand bescherming
FR –

Autoband is voorzien van een dikke rand om de velg-rand 
waardoor de velg extra bescherming heeft tegen 
beschadigingen.

FS Felgenschutz
MFS Max-Flange Shield
MFS Mit Felgen Schutz

MVB
Met Velg 
Beschermer

RIB Beschermrand
Binnenband
TL Tubeless Autobanden zonder binnenband (auto’s)
TT Tube Type Autobanden met binnenband (caravans)
Zomerbanden / Winterbanden / All Season banden / 4×4 banden
A/S All Season Autobanden geschikt voor ieder seizoen
A/T All Terrain Autobanden geschikt voor onverharde wegen
H/T Highway Terrain Autobanden voor 4×4 auto’s op verharde wegen
M/T Mud Terrain Autobanden geschikt voor onverharde wegen

M+S / M&S
Mud + Snow 
(Modder en 
Sneeuw)

Winterbanden worden hiermee aangeduid

T/A – –
LT Light Truck Bestelwagen
C Commercial Bestelwagen
P Passenger Car Personenwagen
SUV Sport Utility Vehicle 4×4
Belettering op de autoband
BCS – Autoband met zwarte gearceerde belettering
BSW Black Sidewall Autoband is voorzien van zwarte zijkant

OWL
Outlined White 
Letters

Autoband is voorzien van witte contour belettering

RB / RBL Raised Black LettersAutoband is voorzien van zwarte belettering

RW / RWL
Raised White 
Letters

Autoband is voorzien van witte belettering



VSB – Autoband is voorzien van een sierstreep
WSW / WW White Sidewall Autoband heeft een witte zijkant
Run flat Autobanden

DSST
Dunlop: Self-
Supporting 
Technology

Run-flat banden: op deze autobanden kunt u wanneer u een 
lekke band heeft door blijven rijden tot u in de gelegenheid 
bent nieuwe banden te bestellen en te laten monteren bij een 
van onze montagepunten.

EMT
GoodYear: 
Extended Mobility 
Tyre

RFT
Bridgestone: Runflat 
System Component

ROF Run On Flat

RSC
Runflat System 
Component

SSR
Continental: Self 
Supporting Runflat

ZP
Michelin: Zero 
Pressure

Overige verklaringen bandenmarkeringen
4 Ribs 4 Plyer Bepaalde profielsoort

CSR Conti Support Ring
Thuiskomband van Continental voor zware personenwagens 
en SUV’s.

(e) (Pirelli) MIRS M.I.R.S. = Modular Integrated Robotized System

EPO 
(Bridgestone)

Extended 
Performance 
Optimization

Dit type autoband biedt extra grip op natte wegen

Extended – Thuiskomband
HP High Power Autobanden voor auto’s met een hoog vermogen.
Non-Rib – –
S / ‘S’ Studdable Autobanden met blokvorm profiel, dit biedt extra grip op ijs.

SSR
Super Swamper 
Radial (M/T)

Type autoband voor 4X4′s waar veel tractie nodig is.

ULW Ultra Light Weight
Aanduiding van Dunlop / Bridgestone voor een licht type 
band.

vMax High Speed Variant Type aanduiding voor banden die tot 360km/h kunnen.
XNW – –

DOT
Department Of 
Transportation

Productiedatum van de band



Breedte (bijv. 205)
Het eerste getal op jouw band staat voor de breedte (doorsnede) in millimeters. 
Hoogte (bijv.55)
Het tweede getal op de band staat altijd voor de hoogte. De hoogte wordt weergegeven als een 
percentage van de breedte, in dit geval dus 55%.
Inch (bijv. 16)
Het derde getal op  jouw  band staat voor de doorsnede van de velg. Die wordt gemeten vanaf 
de rand van de velg en wordt aangeven in inches.
Draagvermogen (bijv. 91)
Het draagvermogen is het maximaal toegestane gewicht in KG wat een band mag dragen 
volgens de bandenfabrikant. Bij de index van 91 is dit volgens het fabrieksoverzicht 615 kilo per 
band. Wij adviseren het draagvermogen aan te houden die wordt aangegeven door de fabrikant 
van  jouw  auto en te bekijken of dit overeenkomt met  jouw  huidige gemonteerde banden. De 
fabrieksinfo k an je  vinden in de handleiding van  jouw  auto.
Snelheidsindex (bijv. W)
Elke band is ontwikkeld voor een maximale toegestane snelheid per uur. Die word t  aangegeven 
met een letter. Bij de letter H is dit volgens het fabrieksoverzicht 210 km p/h. Wij adviseren de 
snelheidsindex aan te houden die wordt aangegeven door de fabrikant van  jouw  auto en te 
bekijken of dit overeenkomt met  jouw  huidige gemonteerde banden. De fabrieksinfo k a n  je  
vinden in de handleiding van  jouw  auto.

Hoe oud is mijn band?
De leeftijd van je autobanden kun je aflezen van de 
DOT-code. DOT staat voor 'Department of 
Transportation'. 
Dit is een Amerikaanse overheids instantie. Dit staat 
op de 'wang' oftewel zijkant van iedere autoband.
De band voldoet dan aan de eisen die door het 
American Department of Transportation worden 
gesteld. Dit is een internationaal erkend keurmerk.
Rijdt niet te lang door met een uitgedroogde 
autoband.

Wang van autoband 

De DOT-code is te vinden op de wang van je autoband. De code bestaat uit 2 x 2 cijfers. 
Bijvoorbeeld: 11 - 18. Betekent: november 2018. Daar zijn nog een aantal meer markeringen te 
vinden. Hier kun je zien wat voor soort band het is, welk type band je kunt monteren als deze 
versleten is. 

• Het rijcomfort verbeteren. Met 18 inch aluminium, in combinatie met draagkrachtige 
banden zouden wonderen kunnen verrichten voor het rijcomfort. Door de bandenspanning 
iets te verlagen, vergroot je het draagvlak van de band en het wegdek. De draaglast en 
rijveiligheid stijgen en de camper rijdt rechter dan ooit. Is de druk op de achteras groot, door 
scooter of een gigantische overhang, is het optimaliseren van het chassis aan te raden. Het 
gaat dan om het aanpassen van de vooras. Vervangen van spiraalveren lijkt meestal 
voldoende of bij meer dan 100.000 km zou de volledige voorpoot inclusief dempers aan te 
raden zijn. Een expert raadplegen bij wegligging vragen lijkt niet overbodig.

• H4-en H7 lampen[dimlicht] verhoogt het lichtrendement flink. De Philips Xtreme Vision 130 
is getest in het Ducato basisvoertuig en dit geeft aanmerkelijke verbetering. Nadeel is dat ze 
iets minder lang meegaan.

• Onderbodembescherming op basis van bitumen is uit. Het veroorzaakt scheurtjes 
waarin vocht kan dringen en juist roest kan ontstaan. Door de laag bitumen zie je deze niet, 
met alle gevolgen van dien. Tegenwoordig gebruikt men was en hars en vet basis 



Was de Malibu eerst nog wat 
vierkant en wit, in 2017 staat er toch 
een iets andere camper met een 
aardig rond “achterwerk”. Wij zijn 
altijd twee dagen op de beurs en 
hebben eigenlijk alle merken weer 
kunnen bekijken. Alleen gaan we 
deze keer iets meer selectief te 
werk. We kijken eerst op de grote 
overzicht panelen voor een merk 

stand welk model binnen onze wens past. Die wens is in de loop van de jaren wel duidelijker 
geworden. We kijken naar een integraal camper, zonder drempels in de vloer en een bredere 
opbouwdeur met een dubbele bodem met opbergruimte en met een flinke garage en 
gescheiden douche en toilet, onder de zeven meter. Meer niet, ha, ha.
Wij snappen niet dat de campermerken niet beter door hebben dat opstapjes en smalle deuren 
een belemmering kunnen vormen. De grootste doelgroep voor het camperen is toch de mensen 
die niet meer werken en meestal wat ouder zijn en de middelen hebben om een camper aan te 
schaffen, al is dit wel aan het verschuiven!

We komen steeds bij twee merken terug, de Carthago en de Malibu, omdat we daarin onze 
wensen terug vinden. Ons huidige merk, Hymer, bevalt ons de uitstraling niet meer en de 
wagens zijn erg breed, of smal en hebben dan binnen allerlei opstapjes.

producten. Ze gaan langer mee, belemmeren de zichtcontrole niet en laten geen vocht toe.

• De stad Houten is de beste fietsstad van Nederland. Het verkeer is afgestemd op 
tweewielers. Als fietser heb je vrij baan. Eens uitproberen?

•  Wil je de drukte van de Europese metropool Brussel ontlopen, of de verplichte sticker, 
pak de fiets richting de Groene Gordel, net buiten de stad, met heerlijke terras 
mogelijkheden. Er bestaat een Groene Gordel route, te vinden op de site van Vlaanderen-
fietsland.be.

• Kruimeldief nodig? De Dyson V6 Trikker + van 1,2 kg is de oplossing voor E 219,-.

Waarom van de Hymer Van 522 naar de Carthago C 
compactline I144 LE? Deel 2



We zijn ons verder gaan verdiepen in de bouw en de voor en nadelen van de Carthago en de 
Malibu. Als Carthago liefhebbers is dit vast wel bekend, maar ik zet ze op een rijtje.
• Geen hout in de opbouw van de Carthago en wanden binnen en buiten van aluminium. Bij 

de Malibu is de binnenzijde van houtplaat.
• De ronde afgewerkte hoeken bevalt ons i.p.v. de toch meer vierkante afwerking.
• De draaglast van de Carthago garage is 100 kg meer.
• De uitstraling aan de binnenzijde van de Malibu vinden we mooier dan die van Carthago.
• De Carthago staat op een Alko chassis en de compactline is smaller dan de Malibu.

Volgen jullie het nog? Het Alko chassis en de smalle opbouw hebben uiteindelijk de doorslag 
gegeven dat we een offerte laten maken op de beurs in Dusseldorf.

De inruilprijs voor de Hymer Van valt erg tegen. Het gedoe met de Ford motor, waar ik verder 
niet op in zal gaan, speelt daarin een rol.  We laten ook een offerte maken bij een net nieuwe 
Malibu dealer in Duitsland vlak bij de Nederlandse grens, maar dat komt zo onbetrouwbaar 
over, dat we daar niet mee doorgaan, ondanks een beter bod op onze huidige camper, die altijd 
goed onderhouden is bij Ford garage en de verstuivers gecontroleerd zijn.

We informeren bij een goed bekend staande Malibu dealer, maar deze blijkt de Hymer niet in te 
willen inruilen. Wachten dus maar tot alles een beetje is overgewaaid, of we blijven lekker in 
deze camper rijden. Een reële marktwaarde vinden wij belangrijk, niet alleen uit financieel 
oogpunt, maar ook emotie speelt daarin een rol. Deze camper is gewoon een prima camper en 
afkraken door een lage prijs is iets waar ik last van heb.

De Carthago laat mij niet los en ik vraag mij af wat de levertijden zijn. Dat vraag ik na bij de 
verschillende camperdealers.

Een van de dealers neemt de moeite om verder door te vragen en doet een goed, markt 
konform, bod, op de Hymer Van. Dat is voor ons een reden om in gesprek te gaan en een 
offerte te maken van de voor ons ideale Carthago C compactline 144 LE.

Tijdens de lunch laten we alles even zakken en bespreken wat te doen. We hebben bepaalde 
prijs in ons hoofd en gaan in onderhandeling. Na nog wat heen en weer gepraat worden we het 
uiteindelijk eens. We hebben een Carthago gekocht, die in juli 2018 geleverd gaat worden. We 
hopen dat we met deze nieuwe camper prachtige tochten mogen maken en ook weer, net als 
voorgaande jaren , eind augustus richting Dusseldorf gaan, naar de camperbeurs om te 
kijken!!!!!

Veel camperplezier toegewenst en wellicht komen we elkaar nog wel eens tegen, groet.

" target="_blank">



1. Kompas
Al aan gedacht om een kompasje 
mee te nemen. Als wegen met een 
windrichting worden aangeduid, is het 
wel zo handig als u weet waar het 
noorden is.  

2. Een mini thermometer
Een mini-thermometer voor de buitentemperatuur kun je b.v. 
op de buitenspiegel plakken.

Technische vragen
Technisch vragen voor ons weekend in het najaar

Zoals jullie weten hebben we in het najaar  op 26-28 Oktober 2018 ons technisch weekend. In 
dit kader willen we graag jullie technische vragen weten over Carthago campers, uitrustingen, 
instellingen, parameters, enz….
LET OP: het gaat NIET om klachten of zaken die jullie anders zouden willen dan dat wat het 
nu is.

Waar gaat het wel  om:
Vragen zoals:
• hoe werkt eigenlijk (b.v.) die automatische schakeling van de koelkast ….. enz ……?
• Hoe kan ik …..?
• Wat is de aanbevolen banden spanning van…..
• Hoe vaak moet ik….. laten controleren?
• Waar kan ik een …… kopen om het bestaande te vervangen?
• Ik heb het volgende gedaan/deze verandering aangebracht in mijn Carthago/Malibu……..
• Enz……

Al  deze vragen kunt u indienen door op onderstaande link te klikken.

https://www.carthago-en-route.nl/Vragen.php

Stel de technische vragen voor 15 september a.s. Dan kunnen we deze vragen 
voorbehandelen met de relevante specialisten of met Carthago waar nodig.

Een paar reminders voor de camperaar



5. Camperafmetingen
De lengte, hoogte en breedte van een camper wijken nogal af van een standaardauto. De airco 
op het dak maakt uw camper vaak te hoog voor overkappingen bij tankstations. Wees alert op 
uitstekende en overhangende takken, bermafscheidingen en parkeerpaaltjes. Maak een handig 
waarschuwingsbriefje met de hoogte, breedte en lengte van de camper, en plak dat op het 
dashboard.

8. Elektriciteit
Elektriciteit aansluiten kan bijna overal. Wie veel 
apparatuur meeneemt zoals camera’s, laptops en 
telefoons, kan voor problemen komen te staan als er een 
aantal dagen achtereen geen elektriciteit beschikbaar is. 
Soms kunt u uw apparatuur opladen in een restaurant of 

3. Afstand en tijd

Wilt u een flinke afstand afleggen tijdens uw camperreis, vergis u dan niet in de tijd die dit kan 
gaan kosten.  Rij niet meer dan gemiddeld 250 km  per dag. Hiermee bent u drie tot vier uur 
onderweg, en dat is een mooi gemiddelde. Af en toe een lange reisdag is een optie, maar kies 
dan voor de snelweg en rij niet meer dan 600 km. Daarmee bent u gemiddeld 8 uur onderweg

4. Tanken
Tank tijdig, zeker als u naar afgelegen gebieden gaat. Met een tank van 70-80 liter  rij je 
gemiddeld 800 - 900 kilometer afhankelijk van je rijstijl en de motorcapaciteit.

6. Dagplanning

Las enkele rustdagen in of dagen waarop u een activiteit plant, zoals een excursie, stadsbezoek 
of een wandeling.

7. Campings

Zoek bijtijds een camping, liefst bij daglicht, en kijk in een kampeergids/op internet of de 
camping het gehele jaar door open is. Zo ja, dan zijn buiten het hoogseizoen vaker een aantal 
douches en wc’s wel gesloten. Vrij kamperen mag niet overal. Let dus op wat de regels van het 
land zijn en of het staat aangegeven. Met het oog op uw veiligheid is vrij kamperen te ontraden.



in een toilet voorziening. U kunt ook denken aan de 
aanschaf van een brandstofcel (Dat is een duurdere 
oplossing) of meerdere zonnepanelen.

In de west Europese landen is het water 
nagenoeg overal te drinken. Let wel op bij het 
water tappen, dat ook de kraan schoon is.

11. Afval
Bewaar de plastic tassen of papieren boodschappenzakken 
van de supermarkt als afvalzakken in uw camper.

9. Afwassen en wassen

Afwassen in het sanitair gebouw is niet overal gebruikelijk. De meeste Europese campings 
hebben voorzieningen. De voorzieningen om een wasje te draaien zijn vaak zeer goed maar 
niet overal beschikbaar.

10. Watertanks 

Zorg dat je een paar rubberen huishoudhandschoenen o.i.d. hebt om bij het lozen van de 
vuilwatertank de handen schoon te houden. Leeg eerst de vuilwater tank, en daarna de 
schoonwater tank als je dat met een afvoerslang doet. Op deze manier spoel je de afvoerslang 
schoon. Lozen en vullen doe je uitsluitend op de daarvoor bestemde plaatsen. Niet zomaar 
ergens in het gras!
Let op dat u bij het vullen van de schoonwatertank de vers waterslang gebruikt.

Als u zelf een slang meeneemt om uw watertank te vullen, laat dan na het vullen de slang 
geheel leeglopen of leegblazen. In het water dat er in achterblijft, kan na enkele dagen en bij 
hogere temperaturen bacteriegroei ontstaan (salmonella). Vergeet niet de slang na nieuw 
gebruik eerst goed door te spoelen.  

Als je het water uit de tank niet wilt gebruiken voor consumptie, koop je in de supermarkt enkele 
jerrycans met bronwater, voor thee- en koffiewater en voor het bereiden en schoonmaken van 
voedsel.

12. Ovenschaal

Wie oven en/of magnetron wil gebruiken, heeft een ovenschaal nodig. In de supermarkt zijn 
aluminium wegwerpschalen te koop voor in de oven (niet in de magnetron). Zo hoeft u de 
koekenpan niet te demonteren!

13. Tafelkleed

Neem een tafelkleed mee, of koop er een in de supermarkt, voor op de picknicktafel op de 
camping – die zijn niet altijd even schoon.



16. Barbecue
Veel campingplaatsen hebben een vuurplek en 
een barbecue. Kolen koopt u in de supermarkt. 
Bij benzinestations (goedkoop) en op de 
campings (duur) zijn soms zakken brandhout te 
koop om een lekker kampvuurtje mee te 
stoken. Let op:  dit mag niet overal.

17. Etensresten

Laat nooit etensresten of afval slingeren buiten de 
camper. Zo voorkomt u ongewenst bezoek van dieren 
en/of ongedierte.

Carthago  Chic C-line 4.2 

onze ervaringen: Robert 

en Rita Hagendoorn.

Onze camper ervaring

De Carthago is onze tweede eigen camper. Na vier huurervaringen bij Nederlandse en 
Amerikaanse verhuurders in de negentiger jaren wisten we wat we (niet) wilden. Het geweldige 
uitzicht van een Integraal opbouw, wendbaar door een relatief korte wielbasis en lengte en op 
personenauto kenteken om middeleeuwse stadjes en wegen te kunnen berijden. Voldoende 
autonomie om minstens 3 dagen vrij te kunnen staan, fietsen of motor in een garage mee. Een 
dwarsslaper geen bezwaar.

De eerste was een nieuw gekochte Knaus Sunliner uit 2004, die we in 2012 met ruim 110.000 
km vervingen door een nieuwe Carthago Chic C-line 4.2. De Knaus was een nieuw model, 
geproduceerd in Duitsland, de Carthago een doorontwikkeling van een langer bestaand model 
met een nieuwe generatie aandrijfunit van de Fiat  Ducato en geproduceerd in Slovenië. Het 
ontwerp van de Knaus beviel ons, de toen nieuwe modellen van Knaus niet.

De Carthago beviel ons van buiten en van binnen. De opbouw van de Knaus was na 20.000 km 
al flink aan het kraken, de opbouw van de Carthago is na 100.000 km nog kraakvrij. De Knaus 
stond al op luchtvering achter, de Fiat voorvering was ons, ook na plaatsing van Goldschmidt 
veren, te hard.

14. Glazen
De glazen breken makkelijk tijdens het rijden. Wikkel de glazen in papier en berg ze veilig weg. 
Koop wat plastic wegwerpglazen om te gebruiken.

15. Oploskoffie
Zakjes oploskoffie meenemen, is voor de koffieliefhebbers altijd een handig idee.



De 4x4 luchtvering van VB is de beste investering in een Carthago. Comfortabel, vaste hoogte, 
één knop waterpas op de laagst mogelijke stand, hoge terreinstand, vuilwater loos stand, 2 
veerpontstanden. Wel laten monteren mét “noodset”. Daarmee kan je ieder wiel afzonderlijk op 
druk brengen (5 atm) als de processor in storing gaat. Wij kregen die op onze eerste reis. Heel 
vervelend als de veerbalg leeg loopt en een wiel niet meer veert. De veerbalgen zijn ‘Dakar-
Proof”, als er een probleem is, dan is dat in de processor bestuurde pompunit.

Opleveringsmanco’s
Mijn werktuigbouwkundige hersenhelft was en is enthousiast over de bouwconstructie van de 
Carthago, mijn bedrijfskundige hersenhelft ziet dat een serieproduct bouwen in een (toen) 
nieuwe fabriek in Slovenië tot vervelende fouten leidt. De aflevering, toen ruim 3 maanden over 
tijd, omvatte al 22 serieuze punten. Sommige categorie “lijstje extra’s  niet volledig afgewerkt” , 
andere “slordigheden in de productie”, in een enkel geval een ontwerpfout. Dealer Bruggink 
heeft ze zonder mankeren opgelost. De voortdurende productverbetering heeft overigens de 
Carthago sinds 2012 technisch op een nog hoger kwaliteitsniveau van het ontwerp gebracht. De 
productiekwaliteit van de C-line en daaronder hopelijk ook.

Verborgen gebreken
Gedurende enkele jaren (2011-2013) is de snijmaat van de raamopeningen in de wanden te 
groot geweest. Als een raamframe werd geplaatst dan sloot de afdichting aan de bovenzijde 
niet altijd, met lekkage als gevolg. Dat valt onder de vochtgarantie en vergt opnieuw monteren 
van de raamframes. Veiligheidshalve dus de twee niet-lekkende ramen ook laten doen. Ook 
hier leverde Bruggink topservice.

Dashboard problemen
Vervelender was het losgaan van de dekplaat voor het originele dashboard. Een fraaie 
afdekking, maar onderhuids spaanplaat. Die wordt ook in een droge carport vochtig in de winter. 
De bevestiging is geniet. Als dat niet goed gebeurt en er komt spanning op dan schiet het los. 
Dat is een hele dure productiefout die zich ruim na de garantieperiode -  5 jaar na levering - 
manifesteerde. Het uitbouwen, gedeeltelijk vervangen en goed monteren is heel 
arbeidsintensief. Het kost ruim €1900. Omdat het voor een reis van ruim 4 maanden door 
Noord-Amerika niet meer lukte hebben we maar wat geluiddempend materiaal in de kieren 
gestopt….



Vier maanden en 30.000 km met de Carthago door 
Noord-Amerika
We maakten 3 reizen met huurcampers door Noord-Amerika (“de Parken” vanuit San Francisco, 
British Columbia, Oost-Canada/Oostelijke Staten van de VS t.e.m. Washington). Ook zakelijk 
bezocht ik diverse grote steden van de VS vaak. Toen ontstond het plan om met de Carthago 
een maand of vier door Noord-Amerika te trekken nu de camper en wij nog gezond waren. Het 
kostenomslagpunt t.o.v. huur ligt bij ca. 2 maanden. Organisatorisch via www.seabridge.de 
goed te doen. Na grondige voorbereiding is dat in 2017 gebeurd tussen half mei en half 
september. Gestart in Baltimore bij Washington en geëindigd in Halifax (zie kaartje).

En hoe heeft de Carthago zich gehouden?
• Ruim een maand vóór vertrek startte hij niet meer… Afgesleept. Na vele uren zoeken door 

onze (uitstekende) Fiat Professional dealer bleek een massaverbinding met het contactslot 
verdwenen. Nieuwe getrokken. Startte weer.

• Op de kade in Baltimore start de camper weer niet! “Accu weggezakt, gebeurt wel vaker Sir” 
Maar niet binnen 3 weken. De kap van de noodstart aansluiting was los. Het dashboard 
bleef zwart. De al bij aflevering gemonteerde noodstartschakelaar waarmee ik vanuit de 
huishoudaccu’s kan starten (afgekeken van Amerikaanse huurcampers) hielp – maar nam 
niet de oorzaak weg. De startaccu werd niet geladen, de dynamo meldde geen storing.Als ik 
’s nachts maar “op stroom” stond, dan werd de startaccu wél geladen. Maar dat gaat tijdens 
een reis van 4 maanden niet altijd lukken. Alle zekeringen op de plaatsen die het handboek 
van Fiat aangeeft gecontroleerd: geen één doorgebrand.

• Accu vervangen: die kan je alleen bij een specialist kopen, de normale acculeveranciers 
hebben die zware accu’s niet. Maar dat hielp niet. Mailen en bellen met Bruggink en de Fiat 
Professional dealer: waar moet ik zoeken? “Controleer of de + op het contactslot spanning 
heeft”. “Hoe kom ik daar bij?” Internet voor plaatjes en tekeningen uit het 
werkplaatshandboek, sleutelvaardigheid en gereedschap, waaronder een multimeter zijn 
onontbeerlijk. Ondanks correspondentie met Fiat-Chrysler Amerika weigert een hele grote 
Fiat Professional dealer in Nashville Tenessee me te helpen: “sorry Sir, we are not licensed 
for you’re car”. Laten we het rechtssysteem (en meer) niet van de Amerikanen overnemen!

• 2 km van de camping in Nashville passeer ik een accuwerkplaats. Daar koop ik draad en 
een leidingzekering en begin bij 35 graden aan het “sloopwerk” . De + bij het contactslot 
heeft geen spanning. Bij het testen blijkt die verbinding sluiting te maken! Doorgebrand bij 



noodstart? Of een slecht gelegde kabelboom bij Fiat? We weten het nog steeds niet. Er 
loopt vanaf het contactslot (door het schutbord?) van de Fiat Ducato een leidingbundel waar 
al minstens 2 draden van verbroken zijn. De een maand voor vertrek vervangen massadraad 
(-) en de voeding (+), die nu sluiting maakt. Ik trek een nieuwe voeding draad met 
leidingzekering rechtstreeks naar de startaccu. Dat helpt, ik kan weer starten. Maar als ik de 
hele montageplaat met dikke draden op de pluspool bekijk, analyseer en met de multimeter 
controleer, dan valt het muntje: er zitten platte zekeringen aan die plaat. De hoofdzekering 
(170 A), waarop de dynamo is aangesloten, is doorgebrand! Nergens in het Fiat handboekje 
of het Carthago handboek is sprake van deze zekeringen. Ik heb dus ook geen reserve bij 
me. De accuwerkplaats ook niet, maar die maakt uit een plaatje koper een kopie en we zijn 
gered! Later in Canada vindt ik deze hoofdzekering bij “Canadian Tire”. Ik houd het op een 
Fiat kwaliteitsprobleem.

Was het leed daarmee geleden?
Nee. Geen showstoppers meer, maar wel vervelende manco’s.
• De koelkast blijkt bij temperaturen boven 30 graden niet meer te werken. Daar moet je in 

Nederland iets heel slims met computerventilatoren op maken. Heb ik daar geprobeerd, 
maar dat hielp onvoldoende. We hebben de eerste 8 weken in temperaturen van 35-45 
graden getrokken! Alternatief: een koelbox kopen en iedere dag een zak ijsbrokken bij de 
super halen. Of een compressorkoelkast plaatsen.

• Binnen 2 weken begaf de in Nederland gekochte en in China gebouwde 110-220 V 
omvormer het. Via Internet en Amazon in 2 dagen voor de helft van de prijs op de camping 
in New Mexico geleverd. Dus direct na aankomst in het hotel waar je moet acclimatiseren 
laten bezorgen. Niks inbouwen, gewoon in een kratje onder de camper schuiven. Heeft niets 
met de Carthago, maar wel met het reizen in de eigen camper te maken.

• Na 7 weken kreeg ik de toegangsdeur van de Carthago niet meer open. Er was iets met de 
slotvangers. Kapjes eraf geschroefd en aan de bevestiging van de 2 beugels gaan stellen. 
Uiteindelijk lukt het met wat geweld de deur open en dicht te krijgen, maar dan bleef hij wel 
kieren. Bruggink gemaild. “Wellicht zijn de slotveren gebroken”. De veren? Ze blijken ergens 
in de deur te zitten en zorgen dat de slotvangers wegspringen als je aan de kruk trekt. De 
topdeur voor topmerken campers blijkt na ruim 80.000 km een zwakke plek te hebben. We 



Lekkage onder de 
wastafel. 

Blijkt als alle handdoekjes in de open 
berging achter het toilet nat zijn. We 
volgen in Yukon (Canada) de Alaska 
Highway. Een slangklem op een drieweg 
verdeelstuk is uit zijn borging geknapt. 
Te vast gezet bij de bouw. Ik kom met 
moeite met 1 grote hand door de 
opening, leidingen tegen “plafond”, geen 
passend gereedschap, alleen met een 
spiegel te werken. En … wie van de drie 

is de aanvoer? Zolang het niet is opgelost moet de waterpomp uitblijven …

Carthago en Route

hadden bij het nazenden van zekeringen uit Nederland al geleerd dat dit nazenden niet 
alleen weken kost, maar de kans op aankomen is nihil. We leven er maar mee.

• De schuifdeur naar de toilet/was/doucheruimte schuift niet meer. In het kader van de 
voortdurende productverbetering later vervangen door een normale deur. Nog altijd fraai, 
maar de rail waarin deze hangt heb ik al opnieuw moeten vastlijmen en schroeven. Nu is het 
de bevestiging van de verstelbare “runner”. Na bestudering van de constructie en een avond 
hulp van Rita (geen foto) heb ik de verstelling vervangen door een vaste ophanging. Werkt 
nu al 20.000 km vlekkeloos.

• in het dorpje is één bandenwerkplaats met onbekwaam personeel. De camper begon ook 
nog uit de uitlaat te roken en te stinken. Een “expert” werd uit de Bush opgetrommeld. “Zit er 
water bij de brandstof”? Voor de hand liggende vraag omdat we een paar honderd km 
eerder bij een shabby tankstation hadden getankt. “Nee”, maar wat het wel was wist hij ook 
niet. Het kostte wel CAN $150 . We zijn naar de laatste grote plaats inYukon gereden, 
onderweg getankt, rook en stank verdwenen, toch water in de brandstof. In Whitehorse een 
hete lucht pistool, korte schroevendraaier, een afsluiter voor flexibele leidingen en 
slangklemmen gekocht. De aanvoerleiding (gelukkig warm water voor wastafel en 
buitendouche) met de afsluiter afgesloten, klaar.

• In Canada en Alaska overleven op het platteland alleen "handvaardige“ mannen. Er zijn 
geen klusbedrijven of aannemers, de afstanden zijn veel te groot. Canadian Tire is de enige 
leverancier van waar wij auto-onderdelen, Keukenwinkels, Bever, Gamma, Karwei enz. voor 
hebben. Dus wie met de eigen  Carthago naar Noord-Amerika wil moet zijn eigen handen 
kunnen en willen gebruiken of kan toch maar beter veel geld aan een huurcamper of een 
ander vervoermiddel uitgeven.

• de hordeur begaf het ter hoogte van Chicago, met nog zo’n 5000 km te gaan. Dat is normaal 
tegen de 100.000 km en overleef je wel.

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.




