
De website van Carthago

Een Vereniging met een geweldige 
sfeer! Dat mochten we het afgelopen 
weekend weer proeven!
Gezellig, interessant, leerzaam! Dat 
zijn een paar van de kernwoorden om 
het techno-weekend 2018 te 
karakteriseren.

Het is telkens weer 
een mooi gezicht 
om al onze 
Carthago campers 
zo op een rij te 
zien.
Als vervolgens het 
weer ook nog 
goed mee doet, 
wat willen we 
meer!

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

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief nr 6

Carthago en Route Website

Een heel leuk weekend!



Waarschijnlijk hebben jullie allemaal, of de meesten van jullie, 
je Carthago inmiddels naar de stalling gebracht. Toch hebben 
we in deze nieuwsbrief nog even een checklist van internet 
gehaald
https://www.goboony.nl/blog/de-complete-camper-
winterstalling-checklist  om jullie te helpen voor de controle of 
niets vergeten of over het hoofd is gezien.

Download hier de lijst

Wat je moet doen vóór je je camper naar de 
camperstalling brengt:
 (Dat kan ook nog als de wagen in de stalling is! Beter laat dan nooit!)

Informatieve website

Voor allerlei wetenswaardigheden

Internet is de plaats voor het vinden van allerlei informatie over de camper.

Wilt u iets weten over een onderwerp: klik dan op de link hieronder:

Aanhangwagen achter de camper

Winterbanden

Brandbeveiliging

Stappenplan gestolen camper   

Camper verhuren, wat te regelen?

Checklist Camper aankoop

Onderhoud na een reis

hygienische-reiniger    

Ontvetter

Website voor reinigingsmiddelen

In de stalling….



• Wees zorgvuldig bij het zoeken van een camperstalling. De voorwaarden kunnen namelijk 
flink verschillen, net als de prijs. Vraag bijvoorbeeld wie er aansprakelijk is wanneer er 
schade ontstaat of als de camper gestolen wordt. Verstandig is om in ieder geval een 
doorlopende verzekering af te sluiten.

• Laat voordat je je camper weg zet eerst nog een kleine onderhoudsbeurt uitvoeren.

• Verhoog de bandenspanning tot maximaal 0,5 bar boven de voorgeschreven waarde. 
Hiermee voorkom je vlakke stukken op het loopvlak en kun je comfortabel blijven rijden.

• Weet je nu al dat je je camper een lange tijd niet zal gebruiken? Zet de camper dan op 
blokken om de wielen te ontlasten.

• Controleer vloeistoffen en oliën op hoeveelheid en kwaliteit.

• Als in de camper een beveiliging is ingebouwd, bijvoorbeeld een slotalarm, een draadloos 
alarm of een GPS tracker dan werken deze systemen meestal niet meer als je de accu 
verwijdert.

• Als je de accu’s verwijdert is het het beste om deze thuis opgeladen te  bewaren. Zet ze 
neer op een vorstvrije plek nadat je ze hebt opgeladen. Sluit ze aan een zogenaamde 
druppellader, hierdoor blijven de accu's in goede conditie. (Dat kun je ook doen in de stalling 
als je daar stroom hebt)

• Leeg de leidingen, watertank en de boiler. Vergeet ook niet het waterreservoir en de tank 
van het spoeltoilet te legen.

• Draai de warmwaterkranen in de keuken en badkamer open en open de 
veiligheids-/aftapkraan: zet de hendel rechtop.

• Blaas waterleidingen leeg om bevriezing te voorkomen.

• Zorg ervoor dat de brandstoftank helemaal vol zit. Zo voorkom je condensvorming in de tank. 
De motor zal hierdoor ook makkelijker starten.

• Ontkoppel de gasflessen, in de meeste stallingen mogen gasflessen niet blijven zitten, dit in 
verband met de verzekering.

• Plaats voldoende grote vochtvreters en leeg deze regelmatig.

• Zorg ervoor dat je de camper schoon wegzet. Loop kastjes en de koelkast na op etenswaren 
en laat niets achter.

• Laat de ventilatieopeningen in de camper open staan en zet een dakluik op een kier.

• Zet de kastdeuren open en de koelkast op de ventilatiestand.

• Zorg dat de stoel- en bankkussens rechtop staan.

• Zorg er voor dat de Rollo’s en horren naar boven zijn, het is slecht voor de veren om ze naar 
beneden te laten.

• Zet de versnellingspook in de vrij of neutrale stand om eventuele beschadigingen van de 
tandwielen te voorkomen.

• Plaats de camper op een vlakke ondergrond. Zo zal je de camper het minst belasten.



• Trek de handrem niet aan. Zo voorkom je dat de handremkabel kan gaan bevriezen of 
vastroesten waardoor je de camper niet meer kan verplaatsen.

• Plaats wielkeggen voor en achter de wielen om wegrollen te voorkomen, de camper staat 
immers niet op de handrem of in de versnelling.

• Haal de ruitenwissers van de ruit af, bijvoorbeeld door een kurk tussen arm en ruit te 
plaatsen. Dit voorkomt vervorming van de bladen.

• Zijn er uitdraaisteunen aanwezig? Vet deze dan in en gebruik ze! Neem de slinger mee naar 
huis als kleine antidiefstalbeveiliging.

• Als je hydraulische steunen hebt, plaats de camper op de steunen. Daarmee worden de 
banden enigszins ontlast.

• Staat je camper een flinke tijd stil en zijn de startaccu en boordaccu een lange tijd 
losgekoppeld geweest? Dan kan het zijn dat de motor even onregelmatig loopt. Niet 
schrikken, na een aantal kilometers rijden is dat (als het goed is) voorbij. Geef je motor dus 
even de tijd om weer te ontwaken uit zijn winterslaap.

• Controleer de bandenspanning en vul de banden bij. Voelen de banden “afgeplat” tijdens het 
rijden? Zoek dan bijvoorbeeld een klinkerweg. Een “slecht” wegdek zorgt ervoor dat de 
banden sneller zullen herstellen.

2019: De plannen

Hopelijk is alles in orde en hebben jullie nu tijd om verdere plannen te ontwikkelen voor 
2019.  Het komt er nu snel aan. Daarom brengen we weer een paar data onder jullie 
aandacht:

Voorjaarsweekend 2019
Van 3 tot 5 mei 2019 vindt het Voorjaarsweekeinde plaats samen met de reguliere 
Jaarvergadering van onze vereniging.
Kijk snel naar de beschrijving op onze site en schrijf je in. We hebben deze keer getracht om 
minstens 30-35 plaatsen te reserveren op een mooie camping. Het programma…? Kijk maar 
wat Jan en Elma Hermans voor ons allemaal hebben voorbereid. Klik snel op deze link:
https://www.carthago-en-route.nl/Activiteiten.php

Reis 2019
Van 10 tot 26 mei 2019 hebben we onze Voorjaarsreis naar Normandie en Bretagne. We 
gaan daar de prachtige Côte d’Albatre bezoeken, de indrukwekkende plaatsen waar de 
geallieerden aan land kwamen om Europa te bevrijden (o.a. Arromanches). We nemen een 
kijkje bij een Cider boer en proeven de kaas uit Normandie. We nemen een kijkje in een deel 
van de Bretagne maar vergeten niet een bezoek te brengen aan de wereld beroemde Mont 
Saint Michel. Kortom een heel bijzondere belevenis.

Er zijn op dit moment nog 4 plaatsen vrij.



Hier zie je de bovenzijde van de 
watertanks. De donkere tank is de 
vuilwatertank. De witte tank is 
voor het schoon water. 
Rechtsonder op de tank zit een 
ronde aansluiting met een 
afvoerslang. Deze aansluiting 
meet het niveau in de tank. De 
aansluiting van een afvoerslang 
op die plaats dient voor het 
schoonspoelen van de 
niveaumeting die er onder zit.

Schroef de rode dop 
eraf en je ziet dan, 
onder de aansluiting 
voor de niveaumeting, 

Als je mee wilt moet je snel naar onderstaande link gaan en inschrijven voor deze zeer 
bijzondere en indrukwekkende reis. Daar vindt je ook de gedetailleerde beschrijving van de 
reis. https://www.carthago-en-route.nl/Activiteiten.php

Nieuwe plannen?
Intussen maken ook wij van het bestuur nieuwe en verdere plannen.
Mocht je ideeën of suggesties hebben, laat het ons weten.

Als je tips hebt voor een groter evenement of een accommodatie waar veel campers kunnen 
staan en er leuke dingen zijn in de buurt zet het op de mail en stuur die naar 
bestuursleden@carthago-en-route.nl . Als je zou willen/kunnen meewerken aan zo een 
evenement laat het ons eveneens weten.

Help mee om onze vereniging hoe langer hoe interessanter en boeiender te maken!

Heb je leuke reiservaringen gehad. Schrijf die op om ze te kunnen delen met de overige 
leden via onze nieuwsbrief.

Heb je technische ervaringen of tips: geef ons die door voor de nieuwsbrief.
Stuur alles naar bestuursleden@carthago-en-route.nl.

We zijn erg benieuwd wat jullie allemaal te delen hebben. De camper is misschien in de 
stalling maar onze leden zeker niet!

Vuil watertank: leeg of niet leeg?
Als de vuilwatertank vol is dan moet je hem weer legen. Dan kun je op het controlepaneel zien 
of de tank leeg is. In percentages wordt aangegeven hoe ver hij leeg is. Het gebeurt wel eens 
dat er geen water meer komt uit de afvoer en dat de controlemeter aangeeft dat er nog 
bijvoorbeeld 35% water in zit. Is dan de afvoer verstopt of is er iets anders aan de hand?
Hieronder zie je beelden van een C-line camper.



twee verticale sprieten 
die tot op de bodem 
reiken en het niveau 
meten. (Rood omlijnd)
Aan de onderzijde zit 
een kunststof 
verbinding die de 
sprieten op afstand 
van elkaar houden. 
Dat is noodzakelijk 
vanwege de meting 

van het niveau. Het is een plus- en een minpool. Bij een vuile tank zit er om de sprieten 
aanslag, vuil of slib. Verwijder dat vuil.
Je zult zien dat de niveaumeter, na het verwijderen van het vuil en een lege tank, nu 0 % 
aangeeft.
Schroef de rode dop er weer op. (goed vastdraaien!!).
Eenvoudig klusje in 10 minuten gedaan.

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.


