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en
Ontspann
kamperen
terhoekse
in de Ach
natuur
Camping de Waterjuffer is een uniek paradijsje, prachtig
gelegen in het aantrekkelijke Achterhoekse coulisselandschap, nabij Gorssel en Lochem en de Hanzesteden
Zutphen en Deventer. Onze camping staat o.a. bekend om
zijn zeer ruime plaatsen in een groene omgeving, waarbij rust
centraal staat.

Rust, ruimte en volledige ontspanning

Camping de Waterjuffer, Jufferdijk 4, 7217 PG Harfsen
T. 0573-431359

E. info@campingdewaterjuffer.nl

www.campingdewaterjuffer.nl
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Interrally 2019

Een Solifer als recreatiewoning.

7

Herfsttref 2018

Met onze trouwe Solifer T1 (u kent hem vast nog van een
aantal voorplaten) gaan we al jaren met veel plezier op
reis. Zelfs op dit voorblad staat hij nog te figureren. Daar
naast gebruikte we hem ook nog op onze vaste staanplaats
op een camping in Rosmalen, vlak bij ons huis. Hij kon dat
best nog wel aan, maar wij waren het wel zat om iedere
keer als het reisvirus of een Solifer-rally ons weer de weg op
stuurde de hele boel af te breken en aan het einde weer
op te bouwen.
Begin van dit jaar kwamen we (via Marktplaats) de ideale
oplossing voor ons “probleem” op het spoor. Een prachtige
Solifer Finlandia 600 stond daar naar ons te lonken. En na
enkele uren “harde” onderhandelingen was hij van ons.
Op onze camping hebben we hem voorzien van een bij zijn
niveau passende voortent, waardoor hij zich echt een re
creatiewoning is gaan voelen. Op de foto hiernaast kunt u
zien hoe dat er uitziet.
Met onze T1 kunnen we zo blijven reizen met het geruste
gevoel dat er nog een Solifer thuis op ons staat te wachten.
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9

Van de AC

Voorwoord

Gerrie en Hans

VOORZITTER:
Didi Lindhout
PENNINGMEESTER:
Wim Rijkaart van Cappellen
SECRETARIS:
Onno de Gans
REDACTIE:
Didi Lindhout
Onno de Gans
Jacob Dijkhuizen
Hans en Gerrie Schoots
FOTO'S:

REDACTIEADRES:
redactie@soliferclub.nl
Deadline kopij september nummer:
15 november 2018

3

Van de voorzitter.

Rallykalender

Er is vandaag voor het eerst nogal wat regen gevallen
in Noordwijk. Het zal nog wel lang niet genoeg zijn om
de droogte van de afgelopen weken te doen verdwij
nen.
Wat hebben we het warm en droog gehad, on-Ne
derlands! Voor velen is het misschien wel te warm
geweest.
De strandtenten hebben een uitstekend seizoen ge
draaid, dat kan niet anders.
Ik moet zeggen dat ik het wel heel erg lekker vond.
We hebben volop genoten van het strand, onder de
parasol, en veel in zee gezwommen.
De zee is veel warmer dan andere jaren het geval
was, dit is wel erg lekker met doorkomen. De weer
profeten zeggen dat we door de hogere temperatuur
van de zee in het najaar veel regen zullen krijgen aan
de kust. Dat zien we dan wel weer denk ik altijd maar.

Herfsttref 2018.
Deze zal worden gehouden op: Waldferienpark /
camping Eifelblick in Gerolstein, Duitsland (dit is in het
Eifelgebied ) van 20 tot en met 28 oktober. De orga
nisatie wordt gedaan door Johan Top met ondersteu
ning van Lilian van der Hout. Het is een tref, dus mogen
er ook familieleden en vrienden met andere kampeer
middelen deelnemen. We zullen ter plekke bekijken
of er nog dingen gezamenlijk georganiseerd kunnen
worden. Het aanmeldingsformulier staat op onze
website en u kunt zich nog aanmelden tot en met 1
oktober.

Met mijzelf gaat het stukken beter dan bij het verschij
nen van het vorige blad. De behandelingen zijn op
dit moment achter de rug en lijken geslaagd te zijn.
Blijf nog wel in een jarenlange cyclus van controles
maar dat is alleen maar fijn. Ik wil jullie bedanken voor
de belangstelling die jullie hebben getoond tijdens
mijn ziekte, op welke manier dan ook.
Het was leuk om in het afgelopen blad over de ge
slaagde reis naar Griekenland te lezen. Een goed
initiatief van Henk en Anne Griffioen!
Voor het volgende jaar staat er weer een aantal ac
tiviteiten op de rol.
In dit clubblad wordt door de activiteitencommissie
aandacht gevraagd voor de interrally die eind juni
2019 gehouden wordt in Zeewolde.
Jullie kunnen daarin lezen dat we zeker voor de ver
loting prijzen en eventueel geld nodig hebben om er
een leuke loterij van te kunnen maken.
Wij hopen op de medewerking van de leden hierbij.
Voor het najaar staat de tref in de Eifel op het pro
gramma. Ik hoop velen van jullie daar te zullen ont
moeten.
Een groet vanuit Noordwijk voor alle leden.
Didi Lindhout

4

Eindejaarstref en Nieuwjaarsreceptie.
Het is de bedoeling, deze wederom op camping de
Paalberg in Ermelo te houden vanaf donderdag 27
december tot en met zondag 6 januari. De nieuw
jaarsreceptie zal worden gehouden op zaterdag 5
januari 2019. Na afloop van de nieuwjaarsreceptie is
er om 18.00 uur gelegenheid om deel te nemen aan
een buffet.
Ledenvergaderingtref 2019.
Deze wordt gehouden van 26 april tot en met 5 mei
in Zeewolde op NCC camping de Distel. De ledenver
gadering wordt dan gehouden op zaterdag 27 april
aanvang 14.00 uur en om 18.00 uur is er gelegenheid
om deel te nemen aan een buffet.
Interrally 2019.
Ook deze zal worden gehouden op NCC camping de
Distel in Zeewolde en is van 27 juni tot en met 1 juli.
Herfstrally 2019.
Deze rally wordt gehouden van 7 tot en met 21 sep
tember 2019 op camping Cottesserhoeve in Vijlen in
de provincie Limburg. De organisatie wordt gedaan
door Corrie en Paul van Wijk.
Namens de AC
Jannie van der Torre-Hoek

Reis Sicilië / Laars Italië 2019.
De reis naar Griekenland is de deelnemers goed bevallen en er zijn plannen om in het vroege voorjaar van
2019 naar de laars van Italië en Sicilië te gaan. Van de groep Griekenland zijn er al die interesse hebben en
er is (wellicht) bij anderen ook interesse. Die anderen kunnen dus de leden van Soliferclub zijn, maar ook zij
die daar niet toe behoren, en dus is een camper, vouwwagen of tent ook welkom.
Periode
Vooralsnog wordt gedacht aan de periode 14 april tot 19 mei 2019. Reken daarbij de heenreis tijd en terug
reis tijd en je weet dat je van minimaal 10 april tot 23 mei onderweg bent. Langer kan natuurlijk altijd, dat
mag je zelf invullen. Je kunt dus met Hemelvaartsdag (30 mei), het Suikerfeest (5 juni) en Pinksteren (9 juni)
weer in NL zijn.
Waarom dit tijdvak: op 21 april 2019 is het Pasen, dan zijn er op Sicilië allerlei optochten, etc. Ook is het toe
risten seizoen nog in het prille begin. Dus geen topdruktes en -prijzen.
Verzamelpunt
Als verzamelplek zullen we ergens onder Toscane, voorbij Rome, starten, zo'n 1800 km die je in eigen tempo
rijdt. Dat geldt ook voor de terugweg. Vanaf het gezamenlijke startpunt is het zo'n 550 km naar Sicilië (over
steken met de veerpont). Een rondje Sicilië is ruim 900 km, dus reken op heen en weer vanaf Utrecht zeker
5.600 km met daarbij nog de km’s die je maakt met ritjes in de omgeving.
Reisprogramma
We maken een programma dat voorziet in een aantal bezienswaardigheden waar je op basis van eigen
interesse en mobiliteit naar toe kunt gaan vanaf de camping.
Campings
We kiezen zoveel mogelijk voor campings met de 'campingcard' tarieven, dus onder de € 20,-. Reken er op
dat we zeker 15 campings bezoeken, dus regelmatig verkassen en géén lange verblijf periodes op één plek.
Gezamenlijke activiteiten
Deze worden ad hoc geregeld. We reizen individueel gezamenlijk, dus het enige wat 'verplicht' genoemd
kan worden is de route, het reisschema en dus de gereserveerde campings.
Groepsgrootte
Deze ligt in beginsel op maximaal 10 equipes.
Kosten
Er zijn vooralsnog geen kosten vooraf te voldoen. Alleen als er campings zijn die een voorschot vragen zullen
we dat vooraf centraal voldoen en dan direct doorberekenen en het verzoek is ook om dat dan direct over
te maken. Zoiets kan ook aan de orde komen voor de veerdiensten. Eventuele kortingen worden zo mogelijk
direct aan alle deelnemers doorberekend.
Aanmelding/planning/communicatie
Via het e-mailadres reismetplezier@gmail.com kan je je belangstelling opgeven. De volgorde van binnen
komst is bepalend voor de groslijst.
In december hopen we het programma klaar te hebben en zal je definitief moeten besluiten of je meegaat.
Daar krijg je dan enkele dagen de tijd voor. Sta je op de wachtlijst, dan houden we je op de hoogte van
alles wat van belang lijkt.
Oh ja, het reisgezelschap gebruikt een groepsapp via Whatsapp. Dan moet elke equipe tenminste één tele
foon hebben.
Organisatie: Anne en Henk Griffioen in samenwerking met Leo en Mary de Graaff en Ton en Lilian van der Hout.

5

Geniet van de kampeernieuwtjes voor het seizoen
2019

www.isabella.net

Interrally 2019
Deze rally wordt gehouden vanaf donderdag 27 juni tot en met maandag 1 juli op de NCC camping de
Distel in Zeewolde. Wij verwachten dan Soliferisten uit Finland, Zweden en Denemarken.
Tijdens een gezamenlijke vergadering van het bestuur en de AC is in grote lijnen het programma
vastgesteld en dat gaat een mooi programma worden. In het volgende clubblad zullen wij daarover
iets meer vertellen.
Wat we wel alvast kunnen vertellen is dat er, zoals eigenlijk tijdens alle Interrally`s gebeurt, een
verloting zal worden gehouden tijdens de feestavond en hiervoor hebben wij natuurlijk prijzen nodig.
Wij vragen u om eens goed thuis rond te kijken of er iets is dat u uiteindelijk nooit heeft gebruikt en
wel voor deze verloting beschikbaar wilt stellen. Heeft u dat niet, dan is ook een donatie heel welkom,
dan kunnen wij daar prijzen van kopen. Een derde mogelijkheid is om bij een bedrijf van een familie
lid of bekende te vragen of zij een prijs beschikbaar stellen. Als u iets heeft, meld het bij ons, dan
overleggen we hoe het ter plaatse komt.
Als u een donatie wilt doen kan dat op de bankrekening van onze club (IBAN:
NL 88 INGB 0004326091) onder vermelding van “verloting interrally” worden overgemaakt.
Voor de organisatie tijdens de rally zoeken wij een zestal mensen voor het verrichten van hand- en
spandiensten. Het is wel de bedoeling dat deze mensen uiterlijk 25 juni al op de camping arriveren in
verband met de ter plekke te verrichten voorbereidingen en niet eerder dan 2 juli vertrekken in
verband met afbouw- en opruimwerkzaamheden.
Wilt u ons helpen, meld u dan aan bij een lid van de AC of via het e-mailadres van de AC ac@soliferclub.
nl
We gaan er met elkaar een mooie rally van maken.
Namens het Bestuur en de AC
Jannie van der Torre-Hoek
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Eindejaarstref en de Nieuwjaarsreceptie
Dit jaar is er weer de mogelijkheid om de jaarwisseling “vuurwerkvrij” te beleven op camping de Paalberg in
Ermelo. Elk jaar gaan we er met veel plezier naar toe. Wandelen op de hei, zwemmen in het zwembad.
Winkelen en uit eten in Ermelo.
Net als het afgelopen jaar is voor ons het W-veld beschikbaar (W1 t/m W15). De periode is van 27-12-2018
tot 7-1-2019. Langer verblijf is mogelijk in overleg.
Het tarief per plaats per overnachting is €19,55. Dit is inclusief de toeristenbelasting, huisdier, milieuheffing en
stroom. Natuurlijk gratis toegang tot het overdekte zwembad om ’s morgens rustig je baantjes te trekken en
daarna even in het bubbelbad te relaxen.
Later op de morgen gaat de glijbaan voor de kinderen open. Voor het zwembad is een polsbandje verkrijg
baar bij de receptie voor € 10,00 borg.
Oudejaarsnacht wordt er alleen vuurwerk afgestoken voor de ingang.
De Nieuwjaarsreceptie is 5 januari 2019 in het restaurant van de Paalberg en om 18.00 u staat er een buffet
klaar. Zoals gewoonlijk starten wij rond 16.00 uur met een drankje en een borrelhapje.
Opgeven graag voor 10 december, dit kan op de gebruikelijke wijze via de website.
Namens de AC
Jan Molenaar

ook rlijk
t uu ?
n
avo spannener
ont serve
re alvast

Drieërweg 125, 3852 MA Ermelo
0341 55 23 73 - www.paalberg.nl

Herfsttref 2018
Als ik dit stuk schrijf (2 augustus) wordt het vandaag weer tropisch warm.
Denk dat de meeste Soliferisten op dit moment niet in de goed geïsoleerde sleurhut zitten, maar lekker thuis
bij de ventilator of airco.
Gezellig om in de koelere herfstperiode tijdens de tref in de Eifel, vóórdat de caravan de winterstalling in gaat,
nog even na te praten over onze zomerbelevenissen.
Op de camping beschikken wij over een overdekte ruimte, waar we bij slecht weer samen kunnen komen.
We kamperen op Waldferienpark/camping Eifelblick in Gerolstein.
Deze mooie omgeving leent zich uitstekend voor het maken van prachtige wandelingen.
Ook interessante plaatsen zoals Cochem (60 km) Daun (18 km) Trier (70 km) en Monshau (70 km) zijn altijd
een bezoek waard.
Het Adler- en Wolfspark en het natuurkunde museum in Gerolstein zijn voor velen interessant.
Kortom genoeg te doen en te zien, zowel bij mooi, als minder mooi weer.
Natuurlijk kunt u met familie en vrienden aankomen waaien, maar voor ons en de campingeigenaren is het
prettig te weten hoeveel equipes we kunnen verwachten.
Liefst vóór 1 oktober opgeven via de website.
Misschien tot ziens op Waldferienpark/ camping Eifelblick in Gerolstein.
Namens AC en Johan Top.
Lilian van der Hout.
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Vochtschade
Kleine gebeurtenis met een groot gevolg.
Een van onze leden heeft al even geleden, ongeveer
6-7 jaar, een fietsdrager achter op de caravan aan
laten brengen.
Betrekkelijk kortgeleden, ongeveer 2 jaar, werd er
vochtindringing geconstateerd in de constructie van
de caravan aan de achterzijde. De vocht-indringing
was zo ver doorgedrongen dat herstel noodzakelijk
was. Toch was er om de twee jaar een vochtmeting
verricht.
Er is een complet nieuwe achterwand besteld bij Po
lar-Solifer door het caravanbedrijf (via Edelman), dat
het herstel ging uitvoeren. De levering van die spullen
heeft ongeveer 1 jaar op zich laten wachten. Waarom
het zo lang duurde is niet duidelijk.
Het herstel kon beginnen, als eerste het verwijderen
van de met vocht doordrongen achterwand. De ca
ravan heeft een maandje verder gedroogd. Vervol
gens moest de nieuwe achterwand gemonteerd
worden. Plotseling overleed de eigenaar van het
caravanbedrijf. Ingehuurde monteurs van Gorters
caravanbedrijf (Heinkenszand) hebben de achter
wand vervolgens vakkundig gemonteerd.
Na de montage proef gekampeerd, helemaal goed,
alleen de kachel is niet getest (te warm).

Dé specialist op het gebied van
caravan-, camper- en traileronderstellen

Optimale veiligheid bij: Afdalen, achteruitrijden
en met een geavanceerd anti-slinger systeem

Experts met
www.triorep.nl

Telefoon: 033 -277 88 66

Adv_Triorep+ITBS.indd 3

09/02/18 19:03

Vanuit de TC raden we aan om regelmatig een
vochtmeting uit te laten voeren, niet alleen op de
locatie(s) waar iets aan de caravan is aangebracht,
maar de hele caravan betrekken in de meting, zeker
als de caravan al wat jaren achter de rug heeft.
Overleg met uw caravanbedrijf over de frequentie
van de metingen.
Duidelijk is wel dat de jaren van gebruik van de cara
van mee zullen tellen in het advies dat het caravan
bedrijf afgeeft.
Piet Goudriaan, namens de TC
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Mannis Streuselkuchen.
Wat is dat dan weer. In het vorige clubblad heeft u
het verslag van de meirally van dit jaar kunnen lezen.
Daarin wordt vermeld dat wij op vrijdagmiddag op
bezoek zijn geweest bij de Heimatverein in Itterbeck.
Na een rondleiding kregen wij daar koffie en thee en
heerlijke Kuchen. Iemand had naar het recept van
de Mannis Streuselkuchen gevraagd en er was mij
beloofd dat ik dat later zou krijgen.
Eerlijk gezegd was ik dat helemaal vergeten tot ik
vandaag (3 augustus) in mijn brievenbus het recept
vond. Het is prachtig opgeschreven en als ik het scan
kan het misschien zo in het clubblad worden opge
nomen. Ik zal hieronder wel een Nederlandse verta
ling opnemen.
Het is dus een kruimeltaart en dat is één van de meest
gegeten taartsoorten in dit gebied van Duitsland.
Voor het strooisel:
250 gram boter, 160 – 190 gram suiker, 280 gram meel
en 2 pakjes vanillesuiker.
Dit mengen in een platte schaal en dan 15 tot 20
minuten in de koelkast zetten.
Voor het deeg:
4 eieren, 250 gram suiker, 200 ml olie, 200 ml fanta,
200 gram gemalen amandelen, 1 pakje bakpoeder
en 300 gram meel.
Bedekking, vulling hiervoor kan je kiezen uit allerlei
vruchten b.v.:
Kersen (2 glazen), peren, kruisbessen, perzik, abri
koos, frambozen of aalbessen. Hoeveelheid 800 tot
900 gram.

Het bakblik invetten, deeg erin dan de vulling van
vruchten en tot slot het strooisel en dan ongeveer 30
tot 35 minuten in een voorverwarmde oven op 180
graden.
Met dank aan de heer Derk Lubbermann die mij het
recept heeft bezorgd.
Jannie van der Torre-Hoek

Van de Activiteiten Commissie.
Als ik dit schrijf is de hittegolf hier al een paar weken aan de gang en de natuur kleurt steeds meer bruin. De
mais wordt al van het land gehaald en de aardappels worden ook al gerooid want die groeien toch niet
meer. Het is een triest gezicht en het herstel van de natuur zal best een tijd gaan duren.
Toch blijven wij er met de caravan op uittrekken, want een Soliferist laat zich niet snel uit het veld slaan. Onze
eerstvolgende activiteit is de Herfsttref in oktober naar het Eifelgebied in Duitsland en daarna de Eindejaars
tref en nieuwjaarsreceptie, over beide activiteiten vindt u elders in dit blad nadere informatie.
De ledenvergaderingtref en de ledenvergadering worden dit keer op de NCC camping de Distel in Zeewolde
gehouden en wij zijn in samenwerking met het bestuur bezig om op dezelfde camping de Interrally te orga
niseren. Hierover is gezamenlijk met het bestuur vergaderd en meer informatie hierover vindt u elders in dit
clubblad.
Voor het jaar 2020 zijn de eerste stappen gezet om een reis naar Tsjechië te organiseren en natuurlijk komen
er dan nog meer activiteiten.
Wij wensen u allen nog een mooie nazomer, maar wel iets minder warm en met toch ook een beetje regen.
Tot ziens in de herfst.
Namens de Activiteiten Commissie
Jannie van der Torre-Hoek
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AQUA KEM
BLUE

AQUA KEM® BLUE CONCENTRATED
Minder gewicht en minder ruimte
Maakt vaste bestanddelen nu nog beter
vloeibaar, zodat de tank gemakkelijker
te legen is

NIEUW!

Ook verkrijgbaar
met lavendelgeur

www.thetford.com

Van de ledenadministratie.
Nieuwe leden
A. de Vries, Lelystad
Opzeggingen
W. Bungener, Keulen per 31 dec 2017
Leo en Ingrid Wevers, Alphen a/d Rijn
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de secretaris en moet uiterlijk 30 no
vember van het lopende jaar zijn ontvangen.
Wijzigingen die betrekking hebben op de ledenadministratie zoals adres, telefoonnummer, e-mail adres, type
en kenteken van auto en caravan, graag doorgeven aan de secretaris.
Het Solifer clubblad verschijnt vier keer per jaar halverwege de maand maart, juni, september en december.
Indien u geen blad ontvangt wilt u dan even per e-mail contact opnemen met de secretaris?
Ledenadministratie Soliferclub Nederland,
secretaris@soliferclub.nl
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www.soliferclub.nl
Samenstelling bestuur en commissies
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Activiteiten cie.
Technische cie.

Didi Lindhout
071-3616156
Onno de Gans
079-3212173
Wim Rijkaart van Cappellen 010-2231919
Jannie van der Torre
+491629799186
Piet Goudriaan
0654755534

Activiteiten commissie
Voorzitter
Jannie van der Torre
Lid
Jan Molenaar
Lid
Lillian van der Hout

ac@soliferclub.nl
+491629799186
0313-437213
010-5114344

Redactie commissie
Voorzitter
Didi Lindhout
Eindredactie
Gerrie en Hans Schoots
Websiteredacteur
Jacob Dijkhuizen
Websitebeheerder Onno de Gans

071-3616156
0412-645403
0182-616127
079-3212173

Technische commissie
Voorzitter
Piet Goudriaan
Lid
Reinier Bijkerk
Lid
Jan de Groot

0654755534
034-3430783
06-21255141

redactie@soliferclub.nl

tc@soliferclub.nl

Secretariaat en
Onno de Gans
ledenadministratie

079-3212173

Archief

0313-437213

Jan Molenaar

voorzitter@soliferclub.nl
secretaris@soliferclub.nl
penningmeester@soliferclub.nl
ac@soliferclub.nl
tc@soliferclub.nl

Advertenties en PR Vacant

secretaris@soliferclub.nl

pr@soliferclub.nl

bankrelatie
Bankrelatie:
Jaarcontributie:

NL 88 INGB 0004 3260 91
Jaarcontributie per kalenderjaar 40 euro. Hiervoor ontvangt u in
januari een mailbericht en dient u voor 28 februari betaald te
hebben. Bij niet tijdige betaling ontvangt u per 1 maart een
herinnering en wordt de contributie met 5 euro verhoogd tot 45
euro dan per omgaande te voldoen.

Website:

www.soliferclub.nl
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MARTENS CARAVANBOUW
VANOUDS BEKEND DOOR KWALITEIT EN SERVICE
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