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kvknr. 40004380
Bestuur:
Voorzitter:
Arjen Ritsma
0573-255940
Tusseler 52 7241 KG Lochem
Secretaris
Jurrie van den Berg
0570-524554
Enkweg 8, 8131 VH Wijhe
06-13199567
@
secretaris@oldtimercaravanclub.nl
Penningmeester en Sybren Westra
0519-542462
Ledenadministratie Ballumerweg 42 9163 GB Nes Ameland
NL76INGB0006181723 tnv Penningm. OCC te Nes Ameland
@
penningmeester@oldtimercaravanclub.nl
@
ledenadministratie@oldtimercaravanclub.nl
Evenementen:
Dirk van den Broek
06-46285800
Citer 14 3766 ZI Soest
@
evenementen@oldtimercaravanclub.nl
Publieke zaken:
Kitty Zwarts
06-23968334
Hoefslag 6, 8391 BJ Noordwolde

Redactie De Kampeerwagen
Tekst, vormgeving Tinus en Kitty Zwarts
en advertenties
Hoefslag 6, 8391 BJ Noordwolde
@
redactie@oldtimercaravanclub.nl

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Technische commissie (TC)
Voorzitter /
Kees en Berry van Setten
Verzekeringszaken Nolenstraat 16 5344 SK Oss
@
tc@oldtimercaravanclub.nl
Tinus Zwarts
06-46296801
Wim Baks
038-7370209
Wytze de Boer
0596-571025
Sybren Westra
0519-542462
Jurrie v/d Berg
0570-524554
Taxaties
Fred Leeflang

0412-404172

Administratie

Tarieven adverteren:
1 hele pagina
€ 25,- , ½ pagina
€ 15,Bewijsnummer
€ 2,Vertroeteltjes tot 500 lettertekens: Leden 2x per jaar gratis
Voor niet leden
€ 8,-, met foto € 13,─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Internet
Webmaster
Fehac

070-3545445

Clubartikelen
Documentatie

0570-524554

Het bestuur behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te
weigeren, dan wel kopij in portefeuille te houden of niet te plaatsen en te retourneren.
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Pytsje Westra
@
clubartikelen@oldtimercaravanclub.nl
Tinus Zwarts
Hoefslag 6 8391 BJ Noordwolde
@
documentatie@oldtimercaravanclub.nl

0519-542462
0561-433919
06-46296801

De contributie wordt per kalenderjaar berekend en is voor 2016:
leden vanaf 01-01
€ 42,vanaf 01-07
€ 21,gezinsleden
€ 9.De bijdrage voor een donateur is minimaal € 24,-.
Wanneer u een automatische incasso afgeeft, krijgt u € 2,korting op uw jaarcontributie.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Inspectie Taxatie

De taxatie, die eens per drie jaar nodig is voor de waardebepaling i.v.m. de verzekering, kost tijdens de O.C.C. taxatiedagen
€ 25,-. Voor hen die de kampeerwagen niet verzekeren en voor
donateurs kost het 35 euro.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Verzekering

038-4550398

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Ineke van den Berg
Enkweg 8, 8131 VH Wijhe

Arjen Ritsma
0573-255940
@
Fehaccommissie@oldtimercaravanclub.nl

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Lief en Leed

06-10810410

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Contributie

Schuur: Maasdijk 9, 5366 AA Megen (alleen op afspraak)
Frans Josemanders
06-20604144
@
oor@oldtimercaravanclub.nl
Sybren Westra
0519-542462
NL76INGB0006181723 tnv Penningm. OCC te Nes Ameland

Beurzen / Representatie
Gerrit van der Kolk
Beeldsnijderstraat 165, 8043 BK Zwolle
@
beurzen@oldtimercaravanclub.nl

John Bronkhorst
@
webmaster@oldtimercaravanclub.nl

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

OOR
Beheerder

06-23968334

Bij een positief inspectierapport van de technische commissie
van de OCC, waarin o.a. de taxatiewaarde is vermeld, kunt
u zich via tc aanmelden voor de collectieve verzekering bij Kuiper
Verzekeringen. De premie bedraagt 2,1% van de getaxeerde
waarde per jaar, met een minimum van € 45,- excl. poliskosten
en assurantiebelasting. De beslissing of er verzekerd wordt ligt
bij Kuiper Verzekeringen. Info bij de voorzitter van de TC.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Stalling

Er kunnen caravans gestald worden in de OOR-Schuur.
De tarieven zijn:
Jaarstalling voor leden kost € 150,-- voor caravans tot 5 meter.
Iedere meter extra kost € 30,Meer informatie bij beheerder van het OOR.
Momenteel kunnen er geen caravans meer gestald worden. ( vol )
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RCCF Rencontre Caravan Club de France www.rccf.fr
Bij de Franse club worden diverse evenementen georganiseerd.
Op de website staat uitgebreid welke. Heeft u hulp nodig bij het
zoeken op de Franse site, neemt u contact met me op.

HCC Historic Caravan Club www.hccclub.co.uk
PCCC Period & Class. Car. Club www.period-classic-caravan-club.co.uk
De PCCC neemt deel aan diverse steamrallies, als u geintersseerd bent
om aan een of enkele mee te doen, neem contact met me op.
RCC Retro Caravan Club
www.retrocaravanclub.co.uk
De RCC organiseerd diverse rallies, als u geintersseerd bent om aan
een of enkele mee te doen, neem contact met me op

Graziella Klubben, ella-gunnar@mail.dk www.veterancamping.dk
De Deense club organiseerd diverse evenementen, als u geintersseerd bent om aan een of enkele mee te doen, neem contact
met me op.

Norsk Veteran Camping www.veterancamping.no
De RCC organiseerd diverse rallies, als u geintersseerd bent om
aan een of enkele mee te doen, neem contact met me op.

Bent u geinteresseerd in deelname aan een buitenlands evenement, dan
kunt u ook met de desbetreffende vereniging, tijdens het ECCR contact
opnemen
Buitenlandse zaken info: fred.leeflang@casema.nl 0634 268 248
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Woord van de
voorzitter
Zaterdag 20 mei was het dan zover en met twee caravans op weg naar Wanroij
om de laatste plaatselijke voorbereidingen te treffen voor het ECCR.
Om 10 uur had de organisatie met de elkaar afgesproken op de camping, en
moesten we de eerst 2 dagen op de camping te staan om het evenementen
veld gereed te maken voor het ECCR.
Nadat de club tent was opgebouwd en de banen uitgelegd zodat op maandag
het stroom kom worden aangesloten, en wij als organisatie naar het evenementen terrein konden verhuizen.
We werden die maandag al verrast door de komst van 7 Engelse gasten die via
de tunnel waren gekomen, gelukkig was er stroom en konden we de gasten een
mooie plek aanbieden op terrein.
De volgende morgen werden we al vroeg verrast daar een deelnemer om 07.00
uur zich melden bij de clubcaravan, en de gehele dag druppelde deelnemers
binnen.
Woensdag was het vroeg opstaan omdat we het vermoeden hadden dat er wel
eens een heel groot aantal deelnemers konden komen vanwege het zeer mooie
weer en dit werd dan ook werkelijkheid, veel ren en vliegwerk hebben we deze
dag ruim een 90 tal deelnemers mogen ontvangen en op de plek gezet.
Donderdag was het de officiële aankomst dag en gelukkig kregen we hulp van
enkele leden die zich hadden opgegeven om ons te helpen, om de ruim 100
deelnemers te ontvangen en een plek te geven, om deze operatie zo soepel
mogelijk te laten verlopen hebben wij van Eric van Seeventer een aantal
portofoons mogen gebruiken om op afstand met elkaar te kunnen communiceren.
Nadat de meeste deelnemers binnen waren was er de receptie, met een zeer
kleine vertraging kregen alle deelnemers een glaasje prosecco aangeboden
met daarbij een borrel hapje.
Vrijdag was er een toertocht uitgezet naar het DAF museum en kon een iedere
die dat wilde op eigen gelegenheid daar naar toe waar zij werden opgewacht
door Jurrie en Ineke die zorgde voor de toegang van dit museum.
Rond half 6 was er de uitreiking van de Freek Steenhuis toffe een jury
bestaande uit een Zweedse, Duitse en Nederlandse deelnemer hebben
onafhankelijk de mooiste caravan gekozen en deze kwam terecht bij de Fam.
Schuurman met de Cosmopoliet.
Zaterdag was het open dag en rommelmarkt, en aansluitend avonds een buffet
met feestavond.
Zondag was het de dag van vertrek en gingen de meeste deelnemers weer
richting huis of reden door naar een nieuwe bestemming.
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Maandag was het de dag van alles afbreken en opruimen en het veld weer leeg
opleveren.
De organisatie bestaande uit Kitty & Tinus Zwarts, Jurrie & Ineke van den
Berg en mijn vrouw Louisa hebben een jaar lang hard gewerkt dit evenement
voor te bereiden, voltrots zijn we op elkaar dat dit een mooi succes is
geworden.
Terugkijkend hebben we er met elkaar iets moois neergezet en daar ben ik dan
ook zeer trots op.
Graag wil ik dan ook een ieder die ons heeft geholpen op welke manier dan
ook bedanken voor hun inzet om dit mogelijk te maken, en diegene die
hulpmateriaal te beschikking hebben gesteld zoals portofoons ( Eric ) en een
vrachtwagen ( Jimmy ) om de spullen en club caravan naar de locatie te kunnen
krijgen.

Arjen

Buitenlandse evenementen waar wij welkom zijn
De diverse Europese Oldtimer Caravan Clubs hebben met elkaar
afgesproken dat ieders leden bij alle evenementen welkom zijn.
BOCC evenementen coördinatie 0032 484 766 196 Tom Dooley
www.bocc.be volg de aanwijzingen en ga naar het inschrijf formulier.

21 t/m 23 juli

Zomer treffen
Camping Druivenland, Overijse (ZO van Brussel)

12 t/m 13 aug

Tussendoortje „Fly & Drive in” Schaffen Diest
Vliegveld Schaffen in Diest (halverwege Antwerpen

18 t/m 20 aug

Tussendoortje „Knuffel” Emelgem
Camping Knuffel, Emelgem (omg Roeselare)

8 t/m 19 sept

Najaar treffen
Hoeve Meadelstede, Lo-Reninge (tussen Ieper en De Panne)

COC Camping Oldie Club, Duitsland www.cocev.de
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4 t/m 8 aug

Sommertreffen: Campingplatz Rurthal, Heimbach-Blens
Aanmelden: teichmann@xut.de of 0049 203 479 3644
25 km zuid-oost van Aken

29 sep t/m 3 okt

Herbsttreffen, Camping Aareschlucht, Innertkirchen,
Schweiz Aanmelden: werner-voegeli@bluewin.ch of 0041
793 117 163 25 km oost van Interlaken Zwitserland
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Agenda 2017
Beurzen en evenementen
21 juli t/m 30 juli

Camping het Zonnehuis
Meerwal 9 8759 LR Exmorra
Mentor Fam Kienjet Van der Weystraat 16
Exmorra Tel 0515-577350. 06-81064753

Exmorra
21 juli t/m 30 juli
8759 LJ

4 aug t/m 13 aug

Camping Nieuw Hof
Nieuw Hof 4/1 3784 VJ Terschuur. Tel: 034-2461835.
Mentor Trees ter Horst Miereveldstraat 76 3817 RP
Amersfoort Tel: 033-4620963 th.terhorst@casema.nl
Tweede mentor Dirk vd Broek Tel 06-46285800
bkdb@mijnmail.nl

26 aug t/m 27 aug

Camping Willemsoord. Den Helder.
Mentor E van Seeventer Tel 06-15415311
Seeventer@Quicknet.nl

1 sept t/m 3 sept

Camping natuurplezier Keulseweg 200 5953 HP Reuver
Mentor:Hai Smits 0611569833 ha.ge.mi.ro@ziggo.nl

1 sept t/m 10 sept

Camping de Veenborg van Arnhemslaan 2 9615 TD
Kolham. Meivakantie.
Mentor R van Dijken van Arnhemslaan 2 9615 TD Kolham Tel 06-20478897 info@campingdeveenborg.nl

8 sept t/m 10 sept

Openlucht museum Arnhem
Mentor: Jurrie van den Berg Enkweg 8 8131VH Wijhe
Tel: 06-13199567 of secretaris@oldtimercaravanclub.nl

15 sept t/m 17 sept

Emmen on Wheels. Nadere informatie volgt.
Mentor: Jurrie van den Berg Enkweg 8 8131VH Wijhe
Tel:06-13199567 of secretaris@oldtimercaravanclub.nl

15 sept t/m 21 sept

Oldtimerdag Alphen aan de Rijn.
Mentor Fam Kienjet Van der Weystraat 16
Exmorra Tel 0515-577350. 06-81064753

Kaartje sturen naar
Cor Kienjet
Van der Weystraat 16
8759 LJ Exmorra
Tel 0515-577350 of 0681064753

Camping het Zonnehuis
Meerswal 9
8759LR Exmorra

Advertentie.

8759 LJ

13 okt t/m 15 okt

Inspectie weekend Het groene bos
Groenewoudseweg 98 3896 LS Zeewolde.
Mentor Tinus Zwarts Hoefslag 6 8391 BJ Noordwolde
Tel 0561-433919 t.zwarts@kpnmail.nl

14 oktober

Caravan inspectie RDW keuringsstation Bouwheer
Industrieweg 18 Zeewolde Mentor Berry en Kees van
Setten Nolenstraat 16 5344 SK Oss
Tel:0412-404172 of 06-21872783
32

Nadat wij in 2016 op ons evenement zijn overladen met cadeaus en bedankjes,
dachten wij we gaan in 2017 gewoon door hier in Exmorra. Om er weer een gezellige week van te maken. Wat gaan wij doen, de boot ligt nu op de kant maar
die gaat het voor jaar weer het water waarmee gevaren kan worden. Velen weten dat er aan het steigertje gevist kan worden of een duik in het water en de
kano,s liggen er nog vergeet de fiets niet mee te nemen. Op woensdag is het
weer wok dag. Voor de avonden is er de gezellige huiskamer van Kees en Annemarie

5

advertentie

Terschuur.
4 aug t/m 13 aug

Hallo !,
Wij , Trees / Henk / Chan en Dirk , gaan een week organiseren op de Veluwe,
Inmiddels hebben we een geweldig programma samen gesteld.
Zo gaan we naar het Zandsculpturen Festijn met als Thema, eropuit in eigen
land

Ook een bezoek aan een geweldig mooi museum hebben we al gereserveerd.
Dan hebben we voor de inwendige mens, 2 maal een verrassing waar u volop
van kunt gaan genieten.
Op de vrije dagen is er in de omgeving veel te beleven, bijvoorbeeld diverse
markten
en niet te vergeten, u kunt er ook geweldige fiets tochten maken.

6
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Ledennieuws

Nieuwe leden
1865
1866
1867

J. Moentadj-Caljouw
H. Grimbergen
R. van Vliet

Den Haag
Alkmaar
Den Haag

Wilk CI Sport
Commander
Otten

1978
1968
1978

Ook kunt u de oude ambachten en speelgoed museum bezoeken.
We hebben een heel mooie plek voor ons zelf waar we 14 caravans kunnen
plaatsen.

Opzeggingen
1835
5835
53
1724

J.de Jong
M.de Jong - Vander
C. Duinkerke
J. van Faasen

Lelystad
Lelystad
Rotterdam
Gramsbergen

Opgezegd
Opgezegd
Opgezegd
Opgezegd

Nieuw Gezinslid
5826
5899

M. Fernandes
J.Koch

Oldtimers mogen bij de caravan (bij minimaal gebruik) voor de overige is er een
goede parkeerplaats.

Zwolle
Alkmaar

Nieuwe Donateur
8238
8239

T. Kienjet
J. Berg-Horst

Lippenhuizen
Blaricum

Sluitingsdatum Kopij
15 Juli
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Wij gaan voor een ouderwets gezellige week ,waar je natuurlijk zelf het meeste
aan moet doen.
Voor 2 personen per caravan € 20,00 all-in.
Voor 1 persoon per caravan € 16,00 all-in.
Aanmelden: via het bekende kaartje of email.
T.ter Horst
D.T van den Broek
Miereveldstraat 76 3817 RP
Citer 14 3766 ZL
Amersfoort.
Soest
Email; th.terhorst@casema.nl
Email : bkdb@mijnmail.nl
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Advertentie

HISTORISCH WEEKEND DEN HELDER
26 aug t/m 27 aug

Thema Militair
Het Historisch Weekend Den Helder wordt gehouden op het terrein van de Oude
Rijkswerf Willemsoord. Deze voormalige werf van de Koninklijke Marine bestond
in 2014 al 200 jaar en heeft terecht sinds 2004 de status van Rijksmonument.
Het Historisch Weekend is gratis toegankelijk en zorgt ieder jaar voor een groot
en gevarieerd publiek met jaarlijks gemiddeld 22.000 bezoekers. Honderden
klassieke auto’s, historische vrachtwagens, oude motoren, landbouwtrekkers,
militaire voertuigen en brandweerwagens samen met oude vrachtschepen, botters, stoomsleepboten en ander varend maritiem erfgoed staan garant voor een
geweldig evenement. De historische markt, de spectaculaire rondritten voor de
klassieke voertuigen, kinderactiviteiten, diverse optredens met zang, dans en
muziek zorgen voor twee geweldige dagen.
Deelname aan het Historisch Weekend is voor iedereen gratis. Deelnemers kunnen bij inschrijving aangeven of ze in aanmerking willen komen voor een
“horecapakket” van € 10,-- (kleine wijzigingen voorbehouden) per persoon. Dit
horecapakket geeft recht op een warme maaltijd op zaterdagavond, een lunchpakket, ontbijt op zondagochtend, koffie, thee en een broodje kroket. Afname
van het horecapakket is niet verplicht.
Voor deelnemers geld dat de voertuigen en caravans van voor 1975 moeten zijn.
algemene informatie vindt u op onze website:
www.historischweekend.nl

Mentor E van Seeventer Tel 06-15415311
Seeventer@Quicknet.nl
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Kounoupithi salata Griekse bloemkoolsalade of Griekse
broccolisalade
nodig:

maken:

1 bloemkooltje of ongeveer de zelfde hoeveelheid
broccoli
2 ons feta
1 eetlepel fijngehakte munt
2 eetlepels olie
sap van 1 citroen
paar tenen knoflook
peper en zout
De bloemkool of de broccoli, in roosjes breken/
snijden, bijna consumptie gaar koken en laten afkoe
len. De feta verbrokkelen en met de fijngehakte munt,
over de bloemkool strooien. Olie,
knoflook citroensap en peper en zout mengen en over
de salade

Camping De Veenborg Kolham
2 sept t/m 10 sept
We maken er weer een gezellige vakantieweek van. Dit keer aan het einde van
het seizoen, hopelijk werkt het weer een beetje mee. Hierbij krijgen jullie het
voorlopige programma:
Zaterdag 2 september

Zondag 3 sept
Maandag 4 sept
Dinsdag 5 sept

Woensdag 6 sept
Donderdag 7 sept
vrijdag 8 sept
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Aankomst
18.00 uur OPEN BBQ, dus eigen vlees salade enz
meenemen.
Naar de rommelmarkt in Westerbroek
vrije dag
18.00 gezamenlijke maaltijd in de tent
Wandelen Knuppelpad Roegwold, rondleiding van de
boswachter.

Vrije dag
18.00 gezamenlijke maaltijd in de tent
Freylemaborg rondleiding
Wandeling in de stad Groningen
Bezoek Noordelijk scheepvaartmuseum
9

zaterdag 9 sept

zondag 10 sept

Vrije dag , evt shoppen in Winkelcentrum de Hooge
Meeren
(shoppen is voor eigen rekening haha)
18.00 uur Barbecue
Helaas alweer het einde van het evenement

Het traditionele “ theedrinken” om 17 uur houden we uiteraard in ere. Iedereen
mag zijn eigen drinken en hapjes meenemen in de feesttent van 17 uur tot 18
uur, daarna niet meer. Iedere avond is er koffie met wat lekkers in de feesttent.
Er kan hier en daar nog een beetje geschoven worden in het programma, bijvoorbeeld wanneer het weer daar aanleiding toe geeft. Eerder komen of langer
blijven is geen probleem, een extra overnachting bedraagt het OCC vriendentarief van € 12,50 per caravan, excl stroom. De kosten van dit gehele evenement bedragen € 200,00 per caravan op basis van 2 personen. Op basis van 1
persoon €150,00. Om je aan te melden stuur een kaartje naar:
Fam van Dijken, Van Arnhemslaan 2, 9615 TD Kolham
of mail naar
info@deveenborg.nl

Vertroeteltjes mogen tot 500 tekens bevatten.
Tarieven:
Advertentie zonder foto
Advertentie met foto
Halve advertentiepagina
Hele advertentiepagina

Te Koop:
Vanwege mijn gezondheid die zeer slecht is bied ik mijn Coral te koop aan.
Hopende een goed baasje voor hem te vinden die hem weer vertroeteld
zo als ik al die jaren heb gedaan.
Heeft een mooie dubbele voortent, kachel,en koelkast verder 2dakluivels enz.
Hartelijke groeten van Henk Dekker
Telefoon: 0321-333243.

OPENLUCHTMUSEUM
8 sept t/m 10 sept
Op 8/9 en 10 September is de OCC uitgenodigd om met een aantal caravans uit
de jaren 50/60 uitlopend naar de 70 jaren om deel te nemen aan een groots evenement in het Openluchtmuseum te Arnhem
Er is ruimte voor ong 15 caravans. Het is de bedoeling, dat op donderdag de
caravan gebracht wordt. Er zijn al meerdere aanmeldingen dus vol=vol.
Overnachten ter plekke is mogelijk, Auto’s op de parkeerplaats ( bewaakt) Oldtimerauto’s voor een bepaald jaar bij de caravan. Het is de opzet, dat we een
camping nabouwen met het motto; Op het tuinpad van mijn vader.
Zo staan er op ons veld ook de fietsclub en is er het Nederlands Kampioenschap
Bandenplakken. Het wordt een zeer groot gebeuren en wij, als OCC mogen hier
deel van uit maken. Ik herinner mij de vorige en eerste keer, dat we hier ook welkom waren als een van mijn mooiste treffens. Het is echt een unicum, dat dit
toegestaan wordt.
U kunt u aanmelden via secretaris@oldtimercaravanclub of met het welbekende
aanmeldkaartje
Jurrie van den Berg Enkweg 8 8131VH Wijhe
10

€ 8,00
€ 13,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 2,00

Te Koop:
Caravan Tabbert 3600, bouwjaar 1978.
Met voortent, luifel, reserveband.
Indeling: rondzit 4 persoons, kopkeuken en toiletruimte.
Is Bovag gekeurd en altijd binnen gestald.
Vraagprijs € 1500,- all in.
J v Zutphen
Tel: 0320244010
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Advertentie.

Oldtimerdag Alphen aan de Rijn.
16 sept.
Op 16 september is de Oldtimer caravan club weer uitgenodigd aanwezig te zijn
met max 15 caravans bij de oldtimer dag in Alphen aan den Rijn. Het concept
voorstel is Vrijdag 15 september van af 14,00 uur aankomst op de camping te
Alphen aan den Rijn. Zaterdag 16 september een korte rondrit daarna opstelling
op het evenement om 17,00 uur prijs uitreiking met hapje en drankje. Zondag 17
september vertrek vanaf de camping. Elke caravan deelnemer ontvangt bij
deelname een exclusief deelnemers rally bord. Voor iedere deelnemende caravan zijn er op zaterdag twee lunch pakketten. Dit is voor ons gratis ook het
staangeld op de camping is voor rekening van de organisatie in Alphen. Dit is
voor de oldtimerdag. Ik heb nu ook een programma voor de feestweek in Alphen
wat hier op aan sluit. Ik wil dit als evenement zelf voortzetten. Het programma is
zaterdag avond taptoe in Alphen zondag wieler ronde in Alphen en ook op
zondag kampioenschap darten. Maandag schippers meeting, dinsdag gondelvaart op de oude rijn, wij kunnen hier in meevaren met een hapje en drankje dit
is voor eigen rekening. Woensdag grootste jaarmarkt van Nederland met meer
dan 350 kramen en standwerkers, plus groots artiesten optreden op het Rijnplein. Dit onder voorbehoud.
U kunt voor de Oldtimer dag dit is gratis of voor de feestweek inschrijven,hierbij
moet u de camping zelf betalen het kan ook beide.
Camping
Oudshoon
Westkanaalweg 18 a
2403 na Alphen aan den Rijn

Kaartjes sturen naar
Cor Kienjet
Van der Weystraat 16
8759lj Exmorra
Tel 0515-577350 of 0681064753
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Als u komt kamperen (wat we zeker aanbevelen, het is ook heel erg leuk) vergeet dan niet om het witte/groene kaartje te sturen aan de mentoren van het
weekend, Tinus en Kitty Zwarts.
We horen vaak dat mensen niet willen kamperen, omdat ze dan met al hun spullen zitten. Onze tip is om alleen het hoognodige mee te nemen.
Er is altijd een mogelijkheid om spullen tijdelijk bij een buurman of in de kantine
op te slaan. Er is altijd wel een mouw aan te passen.

Emmen on Wheels
15 t/m 17 sept

Op 16 en 17 september 2017 voor de derde keer een stadscamping in hartje
Emmen. Het is voor de organisatie en de OCC een mooie promotie. Zo, als de
OCC op de vorige edities zaterdag middag is binnengehaald met voorop een
muziekkorps. Daarachter de caravans waarvan de meesten getrokken worden
door een oldtimerauto. Rijden door de winkelstraten en dorpskern is al een
spektakel op zich. De opstelling in hartje Emmen met een eigen toiletvoorziening
is een prima locatie. In 2015 was het kerkplein en in 2016 naast de dierentuiningang onze campingplek. Zaterdagavond was een BBQ door de organisatie geregeld en beschikbaar gesteld door de plaatselijke horeca incl. de drankjes.
Hierna een optreden van zanger Ben Steneker op “de camping” speciaal voor
de OCC. Zondag morgen een ontbijt en daarna druppelen de eerste deelnemers van de jaarlijkse Oldtimer dag binnen. Emmen heeft alles uit de kast gehaald om het te laten slagen. Iedereen was meer dan tevreden.

LAAT UW CARAVAN INSPECTEREN EN GA VEILIG OP WEG!
Graag tot ziens!
Kees en Berry van Setten
Voorzitter Technische Commissie

Van de Technische Commissie

Nu is de OCC uitgenodigd om dit jaar weer aanwezig te zijn. De opzet van de
organisatie is om dit jaar nog groter uit te pakken. Het aantal deelnemers te verdubbelen. Zo veel mogelijk combinaties / caravans te presenteren. Een verdere
uitwerking van de plannen is in volle gang. Emmen wil graag op korte termijn
weten met hoeveel we komen. Dit om het geheel organisatorisch goed te laten
verlopen. Heeft u interesse om hier aan deel te nemen, meld u dan z.s.m. bij mij
aan. Dit mag ook per mail of telefoon. Wij zijn onderdeel van een oldtimerfestival, daarom het verzoek van de organisatie om met een passende caravan te
komen.
EMMEN ON WHEELS begint op zaterdagmiddag . Wij stellen ons gezamenlijk
op voor de binnenkomst rond half 1. Achter het gemeentehuis, vandaar worden
we door de stad geloodst. Voor wie vrijdag wil komen, wij zoeken een camping
in de directe omgeving waar ons evenement dan begint.
Kosten voor dit gehele weekend; U betaalt alleen de campingkosten voor de
overnachting van vrijdag op zaterdag. Zo het nu lijkt wordt de stadscamping en
alles er om heen door ook nu weer door Emmen on Wheels gesponsord. Wij
verheugen ons er al weer op.

Het inspectie en taxatie weekend is al weer enige tijd achter de rug.
We kijken terug op een zeer geslaagde dag.
Het hele proces liep gesmeerd en de caravan eigenaars waren tevreden met de
uitkomst.
Uiteindelijk heeft bijna iedereen een sticker OCC ok weten te bemachtigen.
Tijdens de inspectie zijn er 19 uitgedeeld, 5 hebben we er opgestuurd na ontvangst van reparatiebonnen en van 2 deelnemers hebben we nog geen bericht
van reparatie ontvangen.
De voorbereidingen voor het volgende inspectie weekend zijn alweer begonnen.
Maar eerst wensen wij jullie allen een prettige vakantie.

Jurrie en Ineke v d Berg

Technische Commissie

secretaris@oldtimercaravanclub.nl
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06-13199567
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Van de Technische Commissie

Clubartikelen

Beste leden,
Bijgesloten bij deze “Kampeerwagen” vindt u weer de uitnodiging voor het inspecteren van uw caravan.
De Inspectie en Taxatie zal plaats vinden op 14 Oktober 2017.
Deze inspectie vindt ook deze keer weer plaats bij Bouwheer B.V. Industrieweg
18 3899 AW te Zeewolde. Indien uw caravan via de collectieve verzekering van
de OCC is verzekerd bij Kuiper BV geldt de voorwaarde dat uw caravan eens
per drie jaar geïnspecteerd en getaxeerd moet worden door de Technische
Commissie. Dus als uw caravan voor het laatst geïnspecteerd is in april of oktober 2014 of eerder, dan zien wij u graag op deze inspectie.. U kunt dat nagaan op het inspectieformulier (voorheen keuringsformulier) of op de OCC-ok
sticker op het (voor-)raam van uw caravan. Het jaartal helemaal bovenaan is het
jaartal van de laatste inspectie. Ook nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom!
Als u aan de inspectie van 14 oktober 2017 wilt deelnemen, dan verzoeken wij u
het aanmeldingsformulier VOOR 14 september 2017 aan ons toe te sturen. Wij
hebben dan voldoende tijd om de planning te maken. Wilt u het aanmeldingsformulier digitaal, stuur dan even een mailtje naar tc@oldtimercaravanclub.nl. dan
sturen wij u zo spoedig mogelijk een digitaal exemplaar.
Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen?
Wij willen ook graag uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer weten.
Mocht er iets zijn op de dag van inspectie terwijl u onderweg bent naar ons toe,
dan kunnen wij u telefonisch bereiken.
Uw e-mailadres hebben we nodig, omdat we de uitnodigingen tegenwoordig per
e-mail versturen.
Houdt dus na 14 september 2017 uw mailbox in de gaten als u zich hebt opgegeven voor de inspectie van 14 oktober 2017! Meestal een week voor de inspectie versturen wij de benodigde gegevens. Ook zien we graag dat u aangeeft of u
wel of niet komt kamperen op camping “Het Groene Bos” in Zeewolde. Dit is
voor ons van belang voor de planning. We weten dan of we u vroeger of later in
moet plannen.
Wilt u graag op een specifieke tijd geïnspecteerd worden, omdat u op het aangegeven tijdstip niet kunt, kan dat op het aanmeldingsformulier aangegeven worden.
We zullen ons best doen om daar rekening mee te houden.
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sticker 8 cm. €0,50
sticker 12 cm. €0,90

vlaggetje €8,95
vlaggestokje €2,50

baseballcap €5,00
blauwe of groene klep

speelkaarten €2,50

bewaarmap €2,50
voor de Kampeerwagen
voor 2 jaargangen

pin met logo
en magneet €3,20

Gasdrukregelaar, 1 meter slang
2 slangenklemmen € 10,00

Paraplu € 7,00
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Bevriende Campings
Camping het Lorkenbos
Camping het Groene Bos
Het Zonnehuis
Tauber-Romantik
Camping Bakkum
Camping Bertrix
Camping de Havixhorst
Camping ‘t Haldert
Camping La Coccinelle
Eurocamping Vessem
Camping Waldfrieden
Het Winkel
Meistershof
‘t Urkerbos
Sonnevanck
Camping Laweda

Otterlo
Zeewolde
Exmorra
Rothenburg
Castricum
Bertrix
De Wijk
Herkenbosch
France
Vessem
Saarburg
Winterswijk
Dwingelo
Urk
Spier
Schoonoord

www.lorkenbos.nl
www.hetgroenebos.nl
www.hetzonnehuis@zonnet.nl
www.camping-tauberromantik.de
bakkum@kennemerduincampings.nl
www.campingbertrix.be
www.campingdehavixhorst.nl
www.haldert.nl
info@campingcoccinelle.com
info@eurocampingvessem.com
www.campingwaldfrieden.de
www.hetwinkel.nl
info@meistershof.nl
info@heturkerbos.nl
info@vakantiecentrum-sonnevanck.nl
campingpost@laweda.nl

Camping aan de Bosrand
Camping de Koornmolen ZH
Camping Bekhofschans
Camping de Veenborg
Mini camping Dopsrijk
Camping Fraai

Zevenhuizen
Zevenhuizen
Boijl
Kolham
Uddel
Haulerwijk

www.flonk-plaza.nl
info@koornmolen.nl
info@bekhofschans.nl

info@campingdeveenborg.nl
www.dopsrijk.nl
info@fraai.fr

Verlichting
Check de verlichting meteen als u de caravan uit de winterstalling haalt.
Stop onderweg bij de bandenspecialist om de banden op de juiste druk te zetten
en te checken op droogtescheurtjes.
Banden
Caravanbanden slijten door UV-straling, niet door kilometers.
Controleer de banden jaarlijks op droogtescheurtjes tussen het profiel.
Sommige verzekeraars eisen vervanging na 6 jaar; Check de polis!
Gasslang
Vervang de gasslang en de gasdrukregelaar in de disselbak op tijd.
Voor de oranje propaangasslang (de productiedatum staat erop) adviseert de
ANWB 4-5 jaar; de drukregelaar gaat 10 jaar mee. Koopt u een nieuwe? Kies er
dan eentje met “afblaasveiligheid”.
Kabel
De “losbreekkabel” tussen de caravan en de auto mag niet in een nonchalante
krul over de trekhaak, maar moet via die speciale beugel op de trekhaak worden
Bevestigd
Melder
Monteer een koolmonoxidemelden in je caravan.
Niet goedkoop, maar een goeie investering!
Koop in de kampeerwinkel dan ook meteen een reservewaterpompje, die gaan
namelijk altijd stuk op de tweede dag van de vakantie.

Snelheid
In Nederland mag je 90 km/u rijden met een caravan aan de haak. Zo blijf je in
de pas met het vrachtverkeer en voorkom je dat die grote jongens gaan inhalen
met een paar kilometer snelheidsverschil: irritant voor beide partijen en achter
opkomend verkeer.
Fijne en vooral veilige vakantie!
Frans en Anny
14
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Veilig op vakantie
Bron: Telegraag Zaterdag 22 april 2017
Luxe caravan raakt ongemerkt overbeladen
Uiteraard geldt dit ook voor onze oldtimertjes!!
Dus wellicht hier een paar punten (uit de Telegraaf) om even bij stil te staan:

Ik geef de pen door aan ..?
De pen is aan ons (Harry en Wil van der Stok) doorgegeven door Mien en Arie
Jofriet. Uiteraard komen dan ook herinneringen boven en ik herinnerde mij dat ik
(Harry) begin 1988 een soortgelijk verzoek kreeg van de toenmalige redactie
(Marianne Antema en Jens Hijmans) om een stukje in het
clubblad te schrijven. Dat gedaan en het "stukje" werd gepubliceerd in het clubblad van maart 1988.
Dus is het voor mij makkelijk om te vertellen over: hoe wij lid zijn geworden van
de Oldtimer Caravan Club, want ik hoefde het alleen maar over te tikken (wel
e.e.a. wat aangepast)
Het onderstaande stukje is toentertijd geplaatst onder de kop:
'Van Sporthuis Centrum naar een oude caravan'

Kilo’s
Caravan op dieet? Vervang de zware, stalen gasflessen door licht –gewicht
kunststof gasflessen.
Koop carbon tentstokken bij de voortent. Dat scheelt kilo’s laadvermogen
Slingeren?
Houdt uw snelheid in de gaten, vooral op hellingen naar beneden.
Voor u het weet, rijdt u meer dan 100 km/u en wordt de combinatie instabiel.
Laat u niks wijsmaken door de buurman; remmen is de enige optie.
Maximaal gewicht
Voor het trekken van een caravan is in principe rijbewijs B genoeg.
Sinds 2013 geldt: als het maximum toegestaan gewicht van de auto plus het
maximumgewicht van de caravan (leeg gewicht plus laadvermogen) onder 3500
kg blijft, dan heeft u aan rijbewijs B voldoende. De enige beperking is wat de
auto mag trekken.
De maximum aanhangergewicht staat op het kentekenbewijs van de auto of tik
het autokenteken in op rdw.nl
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Het is misschien wel leuk om u te vertellen hoe het ons is overkomen om een
oude caravan aan te schaffen en lid te worden van de O.C.C. Toen onze kinderen nog niet leerplichtig waren maakten wij regelmatig gebruik van de 5 sterren
luxe van Sporthuis Centrum (tegenwoordig Centerparcs)
Maar op een gegeven moment worden kinderen leerplichtig en ben je afhankelijk
van de schoolvakanties waardoor al die luxe toch teveel in de papieren ging lopen. Goede raad is niet duur, dachten wij, en huurden een stacaravan in Friesland. Maar na 2 weken regen en een keer met toilet en al door de bodem gezakt,
vonden wij dit toch niet de ideale manier om op vakantie te gaan.
Wederom, goede raad is niet duur en wij kochten voor een zacht prijsje de vouwcaravan van mijn schoonouders en besloten deze (een Vocatour) uit te proberen
op camping Het Grootslag in Andijk. Nadat wij de Vocatour hadden opgezet
dachten wij, genietend van een pilsje in de voorjaarszon,
dit is het toch wel: Voor ons een 2 persoonsbed en voor de jongens een stapelbed verder een goedwerkend koelkastje en een ruime voortent. Maar toen werd
het avond, de jongens naar bed en wij koffie drinken bij de achterburen. Plotseling werd onze rust wreed verstoord want uit onze vouwcaravan klonk een
enorm geblèr, en wat bleek: de jongste die onder lag had zijn voeten tegen de
onderkant van het bovenbed gezet en dat omhoog geduwd waardoor het bed uit
zijn haken was geschoven en met broertje en al boven op hem was geklapt, U
begrijpt de schrik was groot, maar de verwonding gelukkig niet. Toen wij op bed
lagen kwamen we er achter dat ons 2 persoonsbed toch meer een anderhalf 1
persoonsbed was (1.20 bij 1.80 meter) wat wij eigenlijk wel wisten en dat gaf
toch wat problemen.... Al met al toch een leuk weekend gehad, maar 3 weken
vakantie met dat ding zagen we niet zitten en gelijk maar weer verkocht.
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Nadat ik één en ander tegen een collega had verteld, zei hij dat er bij zijn
schoonouders een oud caravannnetje stond en vroeg of dat niet iets voor ons
was? In eerste instantie dacht ik van wat moet ik met een oude caravan, maar
besloot toch te gaan kijken. Wat ik daar zag had ik nog nooit gezien, daar stond,
een beetje scheef weggezakt tegen een oud schuurtje een caravan waar ik gelijk
weg van was: het was een Knospe. Na de caravan uitvoerig te hebben betast en
beklopt, kwam ik erachter dat de Knospe ondanks zijn 22 jaar en afgebladderde verf en uitgedroogde banden in goede staat verkeerde. Dus besloot ik om de
Knospe te kopen, hopende dat mijn vrouw mij zou begrijpen. Inderdaad, toen ze
de Knospe zag begreep zij mij, want bij haar was het ook liefde op het eerste
gezicht. Inmiddels hadden wij in de KCK een stukje gelezen over de O.C.C. en
na een blik op het bouwjaar van de Knospe te hebben geworpen hebben wij ons
aangemeld als lid en ik moet zeggen dat wij daar nog geen moment spijt van
hebben gehad.
Ons eerste weekend met de O.C.C. was tijdens het 30 jarig bestaan van de
N.C.C. (Nederlandse Caravan Club) in Assen op het TT circuit. Daar vielen wij
gelijk met onze neus in de boter, want u moet zich voorstellen als je aankomt:
gelijk zo’n 20 mensen om je heen plus een videocamera, daar werden we toch
enigszins zenuwachtig van. Maar het was een ervaring op zich, en zeker al die
N.C.C. caravans van 10.000 tot 30.000 guldens in de modder en wij met onze
oldtimer caravans op een mooi grasveldje (naast het rennerskwartier) dat was
eerlijk gezegd ook wel genieten..
Ons tweede weekend met de O.C.C. in Garderen vonden wij ook zeer geslaagd,
temeer omdat je daar als club onder elkaar was en zeker ook het bekijken van
ieders unieke caravan!! Op dat weekend werden wij uitgenodigd om de Knospe
op de stand van de O.C.C. tijdens de Caravan
R.A.I. neer te zetten en ook om de stand 2 dagen te bemannen cq te bevrouwen. Dat hebben we met veel plezier gedaan en ik geloof zeker dat de Caravan
R.A.I. voor de O.C.C. een groot succes was.
Tevens wil ik bij deze mijn bewondering en dank laten blijken aan het bestuur en
de leden die met het organiseren van de weekenden en beurzen zoveel werk
hebben verzet.
Toen ik mij opgaf als lid wisten mijn vrouw en ik niet wat wij ons moesten voorstellen van een club voor oude caravans. Maar nu, na dit bijna eerste jaar kunnen wij wel zeggen dat wij er nog geen moment spijt van hebben gehad.
Dat was 30 jaar geleden ons eerste jaar met de O.C.C. dus nu nog 29 jaar om
over te schrijven...
Wees niet bang want dat gaan we niet doen. Stof tot schrijven genoeg zeker uit
mijn periode in het bestuur als evenementencoördinator, vervelende dingen
meegemaakt, verdrietige momenten, maar ook heel veel lol gehad! Ook het organiseren van evenementen samen met andere O.C.C. leden was altijd een
feestje met soms wat stress, maar na afloop altijd een heel goed gevoel! van dat
hebben we maar weer geflikt!!!! (even een tip: wilt u een bijeenkomst organiseren voor de leden, doe het samen met een ander lid)
.

Terugblik
ECCR 2017
Wat een belevenis, het is mijn eerste ECCR en dat heb ik geweten (daarover
straks meer).
Wij komen op woensdag tegen de avond aan en krijgen een vermoeide ontvangst. De reden hiervan , er waren voor ons al een kleine 100 caravans binnen
gekomen, die eigenlijk donderdag pas zouden arriveren.
De organisatie was hierdoor verrast en moest deze dag alles zonder vrijwilligers
doen, er was op de donderdag gerekend maar het is zonder problemen gelukt.
Donderdag kwamen er nog ruim 100 caravans en dat liep gesmeerd, mede door
het gebruik van Walkie Talkies.
Om 18.00 uur is een ieder met een hapje en een drankje bij de feesttent door
Arjen welkom geheten. Ik wist niet wat ik meemaakte, even ruim 420 mensen
een hapje en een drankje serveren, ook dat liep gesmeerd.
Vrijdag voor degene, die dat wilde, via een puzzelrit naar het DAF museum.
Daar werd goed gebruik van gemaakt en het was ook zeker de moeite waard.
Dan maar even in de avond een rondje over het veld gemaakt om al het moois
te bewonderen, echt ik heb schitterende exemplaren gezien. Wat ook geweldig
was, om overal het clubgevoel te zien. De Fransen , die allemaal gezellig de tafels bij elkaar hebben gezet en daar was ieder zijn eigen potje aan het koken of
aan het barbecueën. Dit zag ik ook bij de Engelsen Duitsers en de Belgen. De
Denen, die tegenover ons stonden , kon ik helemaal goed volgen en deden dit
dus ook.
Zaterdag een vlooienmarkt, dat was voor iedereen ook leuk om zo even met anderen in contact te komen. Er werd behoorlijk gehandeld. Het OOR had het zeer
druk.
Om 18.00 uur het diner(ik heb mijn ogen uitgekeken) ruim 420 man komen eten,
geweldig. Er zal best iets gehaperd hebben, maar ik heb er niets van gemerkt.
Nu even terug naar wat ik in de eerste regel aangaf. In het bestuur heb ik de
functie van evenementen coördinator op mij genomen . Er is mij van alles uitgelegd wat dit inhield, wat ze me niet verteld hebben , is dat ik ook een vaantje op
de ECCR moest uitreiken. Ik heb hier best wel buikpijn van gehad met de vraag;
Hoe doe je dat? In de loop van het ECCR evenement kwam ik er achter dat het
niets voorstelde, hoe? Ik zag 3 echtparen, die ook voor het eerst een groot evenement neerzetten en dat voor mij zo veel respect afdwong, dat het uitreiken van
een vaantje niets voorstelde.
Als amateurs zo’n evenement kunnen neerzetten, vraag ik mij af , waarom het bij
de beroeps zo vaak mis gaat.
Voor mij en velen, die ik gesproken heb, complimenten voor wat jullie hebben
gepresteerd.
Complimenten van Dirk
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Advertentie.

In de afgelopen 30 jaar hebben wij de club zien groeien van een paar leden tot
ruim 550 leden, maar helaas hebben we nu nog maar ongeveer 260 leden, wat
de oorzaak is????
Wij weten het niet, maar hebben wel een vermoeden en dat is dat de laatste jaren veel weekend/midweken worden georganiseerd met een gelimiteerd aantal
deelnemers, wij hebben diverse malen gehoord van: Helaas we zitten vol..... Niet
alleen wij maar dat ook van andere
leden gehoord. Met name gaat dat over mensen die in een arbeidsituatie zitten
maar we denken ook aan leden met kinderen en ook die kunnen vaak niet een
half jaar van te voren inschrijven maar pas een paar weken van te voren. Ook
de tegenwoordige zogenaamde “ stadscampings en soortgelijke evenementen'’
heel leuk voor een clubje OCCers welke gratis kunnen staan...maar als werkend
lid wil je gewoon samen met andere OCCers rustig op een camping staan.
Daarom onze oproep aan het bestuur en de nieuwe evenementencoördinator:
Ga terug naar het begin! en dat is, onder andere, gewoon samen kamperen met
onze oldtimer caravans op een camping en even voor alle duidelijkheid: niets
mis met beurzen etc. maar kamperen met je oldtimer caravan samen met andere
leden van de O.C.C. op een camping zou weer een belangrijke doelstelling van
de Oldtimer Caravan Club moeten zijn.
Met vriendelijke groet,
Harry en Wil van der Stok.
En wij geven de pen door aan Rob en Rinie van Zomeren

Van de evenementencoördinator
Beste leden,
Om te beginnen wil ik een ieder bedanken die het vertrouwen hebben gesteund
om mij plaats te laten nemen in het bestuur, dank daar voor. Om mij voor te stellen aan degene die mij nog niet kennen, Dirk.T. van den Broek.67 jaar
jong, gehuwd met Boonjan ( Roepnaam CHAN ) voor Nederlanders een aparte
naam , in Thailand hebben ze wel meer aparte dingen. We zijn sinds 2014 lid
van de OCC, en zoals u al wel begrijpt dol enthousiast. Kamperen doen wij met
een Lander 401 uit 1980 die getrokken gaat worden door een Datsun Bluebird
uit 1981. De taak die ik binnen het bestuur mag gaan vervullen, is het coördineren van de evenementen Arjan gaat mij hier verder in thuis brengen, ook overleg met Frans van het OOR zal wel regelmatig plaats vinden. Ik zal mijn uiterste
best gaan doen, voor een goede samenwerking waar dat nodig mag zijn. Bij deze wens ik u een fijn kampeerseizoen.
Groeten, uw coördinator Evenementen, Dirk
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