
De website van Carthago

De Vraag van de voorzitter: Wie gaat helpen?
Beste leden, In onze voorgaande nieuwsbrieven hadden we 
altijd de rubriek: Het woord van de voorzitter. Deze keer is het 
een beetje anders: het is : De Vraag van de voorzitter!

Carthago en Route een vereniging voor eigenaren 
en gebruikers van Carthago Campers

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief nr 5

Carthago en Route Website

De vraag van de voorzitter:
Wie gaat helpen?

Waarschijnlijk heeft u in de afgelopen maanden, net als ik, genoten van het reizen met uw 
Carthago camper. U heeft weer veel gezien, gedaan, bezocht. En misschien was u van de partij 
toen we als vereniging de Romantische Straβe in Duitsland hebben gereden.

Nu het najaar er weer aankomt, denken we aan de toekomst. U ook? Dat komt goed uit!

In het bestuur hebben we versterking nodig.
We zijn op zoek naar iemand uit onze vereniging die zou willen mee helpen als lid van het 
bestuur.
Wat houdt het eigenlijk in?
Zoals u weet organiseren we jaarlijks minstens drie evenementen:
• een weekeinde in het voorjaar waarbij we ook de statutaire jaarvergadering houden van de 

vereniging.
• Een reis in het voorjaar.
• een weekeinde in het najaar waar we vaker bij een dealer waren of waar technische 

onderwerpen aan bod komen.
Bij al deze evenementen zijn verschillende bestuursleden betrokken om alles in zo goed 
mogelijke banen te leiden. Een voorbeeld: elke voorjaarsreis wordt eerst voorgereden om zeker 
te zijn dat het allemaal kan en interessant zal worden voor de deelnemers. Voor de weekeinde 



Als je een of meerdere van de hierboven genoemde vragen 
met ja kunt beantwoorden, neem dan contact op met ons. 
Stuur ons een mail naar bestuursleden@carthago-en-
route.nl . We hebben je hulp nodig! De bedoeling is dat we je 
kandidaat stelling aan de leden vergadering van het voorjaar 
2019 voorleggen ter goedkeuring.

Ernest Stoeckel
Voorzitter a.i.
Carthago en Route

geldt een soortgelijke benadering waarbij we alles goed bekijken op de plaats van bestemming.
Maar dat is niet alles! We onderhouden een ledenadministratie, een financiële administratie en 
een website. Daarnaast onderhouden we steeds nauwere contacten met Carthago, de 
Nederlandse Carthago dealers maar ook met onze vrienden uit de Duitse Carthago Kreis.
Om dit allemaal nog beter te kunnen doen en om onze verdere ambities nog te kunnen 
realiseren vragen we om versterking. Wie van onze leden voelt zich aangesproken door deze 
oproep?
Wat zou het beste profiel zijn?
Heb je b.v. bestuurlijke ervaring?  Kun je omgaan met grotere groepen mensen? Heb je 
ervaring met organiseren? Ziet je partner er ook iets in? Geloof je dat een bestuurder niet altijd 
alles zo kan doen als hij het zou willen, ben je flexibel? Heb je veel reis en camper ervaring? 
Ben je bereid om de nodige tijd te investeren in jouw vereniging?

Wat te doen voor behoud van uw accu?

Wilt u meer weten over de accu’s en stroomvoorziening van u camper?
Een paar interessante informatie sites of downloads om meer te weten te komen over uw 
stroomvoorziening in uw Carthago.

Stroom voorziening en energie balans:
https://www.nkc.nl/advies/techniek/stroomvoorziening-energiebalans/

De Accu van uw camper:
https://www.nkc.nl/advies/techniek/stroomvoorziening

De acculader:
https://www.nkc.nl/advies/techniek/stroomvoorziening-de-acculader/

Een omvormer:
https://www.nkc.nl/advies/techniek/stroomvoorziening-de-omvormer/

Wat te doen voor een lange levensduur van de accu:
https://www.acsifreelife.nl/campers/techniek-en-praktijk/zo-gaat-de-accu-van-je-
camper-langer-mee/

Documenten om te downloaden:
https://www.nkc.nl/advies/techniek/downloads-elektra/

Zonnepanelen zijn tegenwoordig heel populair! Ook voor uw Carthago!



Heeft u zin in weer een mooie, interessante reis van onze 
vereniging?
Als uw antwoord ja is, kijk naar de foto’s hieronder en lees 
verder dit artikel.

https://www.nkc.nl/advies/techniek/stroomvoorziening-zonnestroom/

Het is weer zover: Carthago en route 
gaat in 2019 weer op reis: Normandië 
en Bretagne



Recentelijk vond in Leinefelden-Worbis de jaarlijkse algemene 
leden vergadering van de Duitse Carthago Kreis. Een 
vereniging die in Duitsland de zelfde doelen nastreeft als wij in 
Nederland. Er is wel een belangrijk verschil: daar zijn er 1342 
personen lid voor  671 Carthago voertuigen. Onze 

De reis in het kort
In 2019 gaan we als Carthago en Route, weer “en route” in Frankrijk. Van 10 tot 26 mei 2018 
 reizen we door Normandië en Bretagne.
Als u dat wil meemaken, de plaatsen waar de geallieerden aan land gingen in 1944, de wereld 
beroemde “Falaises d ’Etretat”  wilt zien, een keer echte Franse Camembert of Livarot wil 
proeven, of een heerlijke echte Cidre (appel wijn), dan moet u zeker inschrijven op deze reis. U 
krijgt er nog mooie plaatsen als Honfleur, Saint malo of Saint-Brieuc bij!

Zin in? Kijk op de site bij en activiteiten en schrijf snel in! 
In verband met de beschikbare ruimte op verschillende campings, is er maar plaats voor

20 campers (40 personen).

Op onze site kunt u de uitvoerige beschrijving van deze reis inzien.

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

Ga snel naar onze site en schrijf u in voor deelname. Het inschrijf formulier op deze site is de 
enige manier om deze reis te boeken. Let op: vol is vol!

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

Als u boekt krijgt u aan het begin van de reis een reisboek met alle details over de campings de 
excursies, de bezienswaardigheden enz….



Nederlandse vereniging telt 180 personen voor 90 voertuigen!
Ons bestuur was uitgenodigd. We konden er niet allemaal 
heen. Ernest Stoeckel heeft de vertegenwoordiging op zich 
genomen. “Het was een heel leerzame, gezellige en nuttige 

ervaring!”. Dat was zijn eerste reactie bij terugkeer.
We geven hier kort een paar indrukken weer.
Er waren 260 personen en 130 voertuigen aanwezig. Indrukwekkend zo een groot 
parkeerplaats met allemaal…Carthago’s!

We ontmoeten daar ook vertegenwoordigers van de Carthago 
die er waren met een technisch team.
Tijdens deze dagen konden we uitgebreid bespreken hoe de 
gang van zaken is in de Carthago Kreis en wat er allemaal bij 
komt kijken om zo een omvangrijk evenement te organiseren.
Het gehele centrale plein van de stad werd door de gemeente 
afgezet om de voertuigen te kunnen ontvangen en de 
daarnaast gelegen feest en sport hal mocht de Kreis 
gebruiken voor de bijeenkomsten en de vergaderingen.

Aan alles was gedacht: water voorziening, lozen, wc 
cassetten legen. Een zeer uitgebreide en goed uitgeruste 
camperplaats was voor dat weekeinde gecreëerd.
Een uitvoerig programma werd aangeboden. Zo konden we in 
een boomtoppen pad rondlopen maar ook het 
Grenzlandmuseum over de voormalige grens streek met de 
DDR  werd bezocht evenals der Apfel- und Birnenmarkt van 
Duderstadt.

Elke dag was er in de ochtend een broodjes service en in de 
avond een gemeenschappelijk diner! Wat een verzorging en 
luxe!
Voor ons was dat indrukwekkend en vooral leerzaam om te 
zien hoe er met aanvaardbare kosten een heel mooi 
programma kon worden geboden met veel gezelligheid, 
muziek en plezier.
Zouden we zo een groot Carthago evenement een keer in 
Nederland vanuit onze vereniging kunnen organiseren? Met 
70-90 Carthago’s? Een beurs terrein of parkeerplaats afhuren? Medewerking van een 
gemeente krijgen? Een ding kunnen we wel alvast overnemen: de firma Carthago vragen om 
ook aanwezig te zijn.
Een leerzame, mooie belevenis en tegelijk een uitdaging voor onze vereniging.

Bent u in Düsseldorf geweest of in Utrecht?

Misschien denkt u: waarom zou ik daar heen gaan? Wat moet ik daar doen?
Winkelen?
Een heel eenvoudig antwoord voor ons bij Carthago en Route: het zijn de aangewezen plaatsen 
om de nieuwe modellen van Carthago te zien en om nieuwe ideeën op te doen voor de 
inrichting en/of het gebruik van je Carthago camper.



Carthago en Route

Maar er was nog veel meer moois te zien zowel in Düsseldorf als in Utrecht:
Kijk maar op
https://www.carthago.com/ueber-carthago/aktuelles/detail/start-frei-fuer-den-carthago-
modelljahrgang-2019/

C compact line
Dit is de C compact line die niet snel 
boven de 3,5t komt en +/- 15 cm smaller 
is dan b.v. de Chic lijn.

Liner for two
En wat te denken van de Liner for two? 
Een auto met aan de achterkant een 
riante zithoek met uitschuifbare tv bank!

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.




