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Op de voorpagina deze keer geen oldtimer in de
duinen van Texel maar een vrij “nieuwe” Solifer uit 2012
op de camping in Friesland.
Omdat het aanbod van nieuwere caravans steeds
minder wordt, hebben we de knoop doorgehakt en
nog eenmaal een andere Solifer gekocht.
In het verleden zijn Solifers vaak binnen de club van
eigenaar gewisseld.
In ons geval kwam onze eerste 520 van Jaap en Nel
de Jong, Adri en Aly Verzijl kochten hun caravan van
de familie van der Velden, Henk en Anne Griffioen van
Fons en Wil Wassing en de meest recente aankoop is
van Peter en Norma Plijnaer, zij kochten tijdens de
herfsttref in Kljndijk onze vorige caravan die bij Cara
vancentrum Emmen stond!
Het fijne is, dat je dan toch het gevoel erbij hebt van
“het blijft in de familie’.
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Memories gaat deze keer over het jaar 2000, een
bijzonder jaar i.v.m. de unieke jubileumrally!
Wij zijn lid vanaf 1997, maar ik denk dat vooral de jaren
tussen 1980 en 2000 heel mooi zijn geweest.
Veel kinderen erbij, die elkaar vaak zagen omdat er
ook veel georganiseerd werd en zo ook een vriend
schap konden opbouwen.
Ik zie de Soliferclub van toen als een platte kar, met
daarop veel actieve leden en hun kinderen, allemaal
enthousiast en bruisend van energie.
Nu is deze platte kar langzamer gaan rijden, krakend,
maar met vitale senioren die nog genoeg uit het leven
halen, hoewel de kar onherroepelijk een keer tot stil
stand zal komen.
Maar zolang we nog genoeg smeermiddel hebben
zal dat voorlopig niet gebeuren.
En het bekende spreekwoord is niet voor niets: “kra
kende wagens lopen het langst”!
Marianne van Keulen
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Bedankt!
Henk, Jacob en Piet voor hun welkome en leuke bijdrage aan het clubblad!
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Woord van de voorzitter
Als ik dit schrijf zitten we midden in de, voorlopig, 2 weken van extra maatregelen ten aanzien van het coro
navirus wat ons al maanden in de greep houdt. Het is en blijft lastig om het dagelijks leven niet te veel hierdoor
te laten beïnvloeden. We zien er toch met z'n allen naar uit dat het normale leven zo snel mogelijk weer op
gepakt kan worden, maar op welke termijn dat blijft nog even koffiedikkijken.
Deze zaken hebben ook gevolgen voor ons als Soliferclub. Ik zag op de foto's op de site dat er toch aardig
wat deelnemers zijn geweest bij de tref in Drenthe in september. Het weer werkte ook nog goed mee. Verde
re activiteiten zoals ledenvergadering en de reis naar Tsjechië moesten helaas geschrapt worden.
Als bestuur hebben we in samenspraak met de activiteitencommissie, besloten om in januari geen nieuw
jaarsreceptie te houden. Dit valt onder de huidige 1,5 meter maatschappij niet te realiseren. Het was altijd
een goede zaak om elkaar als leden in het nieuwe jaar te ontmoeten maar het is niet anders. Een jarenlan
ge traditie wordt helaas onderbroken.
De activiteitencommissie heeft weer een aantal activiteiten gepland voor het komende jaar. Of deze door
kunnen gaan valt nu nog niet te bezien. We zullen de leden hierover zo snel mogelijk informeren als hierover
een besluit genomen is door het bestuur.
Ik wens de leden, mede namens Jan, fijne feestdagen toe en een goed en bovenal gezond 2021.
Didi Lindhout

Van het bestuur
Zoals u elders in dit clubblad kunt lezen hebben Anneke en Gerrit van Essen hun lidmaatschap van de Soli
ferclub opgezegd in verband met verkoop van hun caravan.
Hiermee moeten wij afscheid nemen van één van de eerste leden van de club en dat stemt natuurlijk wee
moedig. Zeker in dit geval omdat Gerrit en Anneke altijd zeer bij de club betrokken zijn geweest en ongeveer
alle denkbare vormen van betrokkenheid hebben getoond. Het bestuur wil hen daarom heel hartelijk danken
voor alles wat zij voor de club hebben betekend en wensen hen nog vele goede ervaringen met hun nieuwe
caravan.
En wie weet kunnen we op een tref nog eens bijpraten over de ervaringen met onze gezamenlijk passie: het
caravannen.
Onno de Gans, secretaris

Het archief
Het archief is jaren geleden verhuisd naar de familie Goudriaan in Oudewater. Dit hield verband met het feit
dat wij er tijdelijk geen ruimte voor hadden. Nu wij ons weer genesteld hebben in Angerlo, hebben wij de
afgelopen zomer het archief weer verhuisd naar Gele Lis 14. Riet en Piet hebben goed voor het archief gezorgd
waarvoor mijn dank.
Er liggen nog diverse jaargangen – keurig ingebonden – te wachten bij Ria de Graaf. Als de pandemie weer
overgewaaid is zal ik deze ophalen in de polder.
Jan Molenaar
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Afscheid
Bericht van Lineke en Piet ter Burg
Beste leden van de Soliferclub,
Sinds 2002 hadden we naast de Solifer al een buscamper. Deze camper was voor avontuurlijke vakanties
naar o.a. Marokko, Tunesië, Turkije en Oekraïne. Terwijl de caravan er is voor de wintersport in Zwitserland en
dit jaar om erin te wonen.
Wij vinden op dit moment het rondzwerven door Europa met onze Westfalia Columbus een hele fijne manier
van vakantie vieren en hebben daarom de Solifer verkocht. We zien er ook weer naar uit dat de omstandig
heden als gevolg van Corona zich weer zo wijzigen, dat we weer met de camper op stap kunnen.
We vinden de SCN een warme club waar we vanaf begin jaren 80 altijd met veel plezier lid van zijn geweest.
Dat er nog geen besluit is gevallen dat je ook met een ander merk caravan of camper lid kan zijn van de
SCN maakt het voor ons makkelijker om ons als lid te laten uitschrijven.
We willen de Soliferclub en ook alle leden die we in de vele jaren hebben mogen ontmoeten het allerbeste
toewensen.
Lineke en Piet ter Burg.

*********************************************************************************

Vries
Bericht van Erich de Vries
Beste clubgenoten,
Als je echtgenote komt te overlijden verandert je leven drastisch.
Dat heeft tot gevolg, dat ik moet besluiten toch met het rondtrekken met de caravan te stoppen. Na bijna
40 jaar met zijn tweeën een fijne tijd met het caravannen te hebben gehad is het alleen niet leuk meer.
Ook de leeftijd gaat daarbij mee spelen.
De wagen staat nu al twee jaar in de stalling en het afscheid nemen valt mij zwaar, daar er zoveel mooie
herinneringen aan zijn verbonden.
Misschien dat ik de caravan in het voorjaar toch nog een keer op een boerencampinkje in de buurt zal
neerzetten om toch dat gevoel nog even vast te houden of van de wagen met pijn in mijn hart maar afscheid
te nemen.
Daarom zal ik aan de mooie rally’s en de bijeenkomsten niet meer deelnemen en daarom mijn besluit mijn
lidmaatschap met ingang van het nieuwe jaar te beëindigen.
Ik wens alle leden nog een mooie tijd in deze gezellige club en de club nog een lang voortbestaan.
Met een hartelijke groet,
Erich de Vries
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Afscheid van een tijdperk
In 1979 kochten we onze eerste Solifer, een Artic 45T, daarna een Artic 450T, daarna een Artic 460. Deze
laatste hadden we van 1993 tot 2003. Toen dachten we dat het handig zou zijn om een Elddis (ontworpen
door Siddle Cook) te kopen met een grote badkamer achterin. Dat was het ook wel, maar als het een paar
graden vroor, dan was de waterleiding al bevroren. Niet zo geschikt voor de winter. Tegenwoordig schijnt het
beter te zijn, maar dat kan ook aan de winters liggen. Nu zit trouwens wel de buitendeur aan de linkerkant!
In januari 2009 hebben we weer een Solifer besteld, een 560 MHC die in april ons eigendom werd, niet we
tende dat het de laatste zou zijn.
Afgelopen oktober, tijdens ons laatste verblijf in de Solifer op een camping in Vorden, hebben we onze toe
komstplannen rond het caravannen eens onder de loep genomen. Onze Solifer is van het bouwjaar 2009 en
volgend jaar wordt ze 12 jaar oud. Als het zou kunnen dan hadden we graag een nieuwe Solifer gekocht,
maar dat gaat helaas niet. Daarom hebben we er na rijp beraad voor gekozen om een Kabe aan te
schaffen, waarmee we vanaf april 2021 weer op reis kunnen.
Een maand later hebben we de Solifer verkocht aan een caravanhandelaar. We kregen complimenten over
de staat waarin de Solifer verkeerde. Met gemengde gevoelens keken we naar haar eerste rit zonder ons;
op weg naar een nieuwe eigenaar. Nog een laatste foto en weg was ze. Misschien worden de volgende
eigenaren lid van de club.
Haar vertrek heeft ook gevolgen voor ons lidmaatschap van de Soliferclub en we moeten dan ook afscheid
nemen van de club, die ons vanaf 1980 met een kleine onderbreking van 2003 tot 2009 heel veel plezier heeft
gebracht.
In 1980 zijn we bij de oprichtingsvergadering van de Soliferclub geweest en meteen lid geworden. Dat was
op camping Het Hazendal in Ede. Niet lang daarna ben ik lid geworden van de Technische Commissie.
Af en toe ging de telefoon en dan vroeg Fons Wassing of ik geen zitting wilde nemen in het bestuur, maar in
die tijd was ik te druk op mijn werk; dat vond ik zelf althans. En we waren naar een groter huis met grote tuin
verhuisd en waren ook nog vrij actief in de NCC. Uiteindelijk is het er toch van gekomen en heb ik in het
bestuur gezeten met onder andere Jan Molenkamp, Joop Luchtmeijer, Hans Grijns, Jan van den Berg en
Dick Borgers. Omdat de bestuursvergaderingen om beurten bij de bestuursleden thuis werden gehouden,
kwamen we nog wel eens in Baambrugge, Enschede, Amstelveen en Oostburg. Ja, Oostburg in Zeeuws
Vlaanderen. Op dinsdag meteen na het werk samen met Joop in de auto en met de veerboot van Kruiningen
naar Perkpolder. De laatste boot terug ging rond half twaalf, dus konden we maar tot 11 uur vergaderen.
Dan was ik de volgende morgen rond half drie weer thuis en om acht uur weer op het werk.
In 2011 kochten Fons en Wil Wassing een Solifer rechtstreeks van de fabriek. De importeur verleende in dit
geval geen garantie en als er eens iets was, dan kon ik het meestal oplossen. Op zeker moment wilden ze
op een maandag naar Italië, en vlak daarvoor had een Puttense specialist een schotel geïnstalleerd en de
bekabeling in de Solifer aangepast. Toen ze op zondag de koelkast aan wilden zetten, deed die het niet.
Niente, morte. Er gingen enkele telefoontjes en e-mails met elektrische schema’s in onze richting, maar de
koelkast werd er niet koud van. Daarop zijn we op zondagmiddag naar Putten gereden en werd het probleem
verholpen: een defecte zekering, die was opgeblazen door de schotelspecialist. Fons heeft daarop als dank
de contributie van de Soliferclub betaald voor het volgende clubjaar.
En zo kunnen we nog heel lang doorgaan met het ophalen van herinneringen, ook aan de vele rally’s
waaraan we hebben deelgenomen. In onze plakboeken zijn van elk jaar wel een aantal foto’s van activitei
ten te vinden.
Ook zijn er veel leden van de club, waarmee we meer bevriend zijn geraakt, maar daarvan is er helaas ook
al weer een aantal overleden. Ook al zijn we nu geen lid meer, jullie blijven allemaal onze vrienden. Tot
weerziens, wie weet op een NCC terrein.
Fijne feestdagen en veel caravanplezier in 2021,
Anneke en Gerrit van Essen
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Foto's: Gerrit van Essen

Camping Kuiperberg in Ootmarsum

Camping de Prinsenhoeve in Vorden
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AC Nieuwsbulletin
Het zijn rare tijden en de mogelijkheden om dingen te organiseren zijn beperkt. Toch heeft de tref die we in
september gehad hebben in Klijndijk bewezen dat er nog wel mogelijkheden zijn en het was dan ook een
zeer geslaagde tref en wie weet kunnen we het nog een keer overdoen en dan wel als rally met alle activi
teiten die nu niet mogelijk waren.
Ik hoop dat er nog wat aanmeldingen zijn gekomen of op korte termijn nog komen voor de Kerst- en einde
jaarstref in Ermelo. Daarna gaan we in april naar Voorthuizen en hopen daar de ledenvergadering te kunnen
houden. Het zal van de Corona ontwikkelingen afhangen, of er wel of geen gezamendelijke activiteiten
worden georganiseerd.
In de rallykalender hebben wij vermeld dat het ons voornemen is om in de maand juni een reis door Neder
land te organiseren en het zou leuk zijn als leden hiervoor hun favoriete camping opgeven. Wij zullen dan
kijken of we die in de reis kunnen opnemen. Zelf denken wij aan een reis van Zuid naar Noord of andersom.
Eventueel kan er ook nog een klein uitstapje naar Duitsland in opgenomen worden. Het voordeel van een
reis door Nederland en eventueel net over de grens in Duitsland is dat het ook mogelijk is om een deel van
de reis mee te maken. Bij een verdere reis is aanhaken lastiger.
Mocht de reis naar Tsjechië het komende jaar in september nu wel door kunnen gaan, dan willen wij begin
volgend jaar contact opnemen met de campings die wij willen bezoeken. Het is de bedoeling om de reis te
maken zoals die vorig jaar gepland was. In de clubbladen van vorig jaar staan daarover de nodige artikelen.
In de periode van fabruari/maart volgend jaar zal er dan een belangstellingsregistratie formulier op de
website komen, om te inventariseren of er voldoende leden zijn die deze reis willen maken. Als dat laatste
het geval is zullen wij opnieuw de reis gaan organiseren.
Jannie van der Torre-Hoek
Kerst- en Eindejaarstref
De kerst- en eindejaarstref is deze keer weer op camping de Paalberg, Drieërweg 125, 3852 MA Ermelo, dit
omdat enkele van de trouwe deelnemers aan deze tref het zwembad wel erg misten in Otterlo waar we de
laatste keer waren. Het is onze bedoeling deze tref zo af en toe af te wisselen met Beek en Hei in Otterlo of
misschien een keer een hele andere camping.
Nu is het helaas wel zo dat als ik dit schrijf het zwembad op de Paalberg is gesloten vanwege Corona. Toen
wij de reservering maakten was het nog open, maar moest men hiervoor steeds reserveren. We hopen dat
er in december weer mag worden gezwommen.
Ook voor wat betreft andere activiteiten in de buurt is het onzeker wat er open is. Het is op de camping
mogelijk om een maaltijden te bestellen en af te halen bij Bally Snack, ook maaltijden van het restaurant
kunnen hier worden afgehaald.
Het bezoekerscentrum bij de schaapskooi is nu gesloten, wel zijn er vrijwilligers die op het terrein informatie
geven en eventueel voor een consumptie kunnen zorgen. Of het in de tweede helft van december weer
open gaat is nu nog niet te voorspellen. Hetzelfde geldt voor de musea in de omgeving.
Nu ik dit schrijf zijn er nog maar twee aanmeldingen, al is het vaak zo, dat er leden komen die zich niet
hebben aangemeld en dat is ook geen probleem.
Het is een tref dus familie, vrienden en oud leden mogen ook komen.
Vuurwerk is op de camping verboden en honden zijn welkom. Voor de tarieven zie het inschrijfformulier op
de website.
Opgave voor kamperen graag zo spoedig mogelijk via onze website of een mailtje aan:
jvandertorrehoek@gmail.com
Aankomst is niet mogelijk op de feestdagen, dus 25 en 26 december en 1 januari.
Ik hoop dat we toch weer met elkaar een fijne tijd kunnen hebben in Ermelo.
Jannie van der Torre-Hoek
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Voorjaarstref.
Het is op dit moment nog te vroeg om te kunnen vaststellen of, en hoe de ledenvergadering in 2021 zal plaats
vinden.
Wij van de activiteitencommissie willen (afhankelijk van de verdere Corona ontwikkelingen) in ieder geval
proberen een tref te organiseren in Voorthuizen op de Veluwe. Deze zal gehouden worden van 17 tot en met
24 april 2021 op Ardoer camping Ackersate, waar ook leuke huisjes worden verhuurd voor 2 of meer nach
ten. www.ackersate.nl
Er is genoeg te doen en te ontdekken in deze omgeving en natuurlijk kan er altijd gewandeld en gefietst
worden. Er is een overdekt zwembad, maar of dat in april al open is moet nog worden nagevraagd.
Hopelijk kunnen wij in het clubblad van maart en op de website meer duidelijkheid geven over de invulling
van deze week.
Tot ziens en pas goed op jezelf en elkaar.
Lilian van der Hout.

Rallykalender:
De rallykalender is nu even een tref kalender geworden.
Zelfs de nu vermelde trefs en mogelijke reizen zijn nog steeds onder voorbehoud voor wat betreft de ontwik
kelingen rond het corona virus.
Eindejaarstref
Deze wordt gehouden op camping de Paalberg in Ermelo. Er is een veld gereserveerd van 20 december
2020 tot en met 5 januari 2021. De nieuwjaarsreceptie kan vanwege corona niet gehouden worden. Elders
in dit blad vindt u nog informatie over de mogelijkheden op de camping en in de omgeving. Als ik deze
kalender maak zijn er nog slechts 2 aanmeldingen waronder die van mij. Er kan nog ingeschreven worden
en het inschrijfformulier staat op de website.
Aankomst kan niet op 1e en 2e Kerstdag en op Nieuwjaarsdag.
Ledenvergaderingsrally 2021
Deze wordt gehouden van 17 tot en met 24 april op vakantiepark Ackersate te Voorthuizen. Indien het
mogelijk is om een ledenvergadering te houden zal deze gehouden worden op 17 april eveneens op vakan
tiepart Ackersate te Voorthuizen. Aanvang 14.00 uur. Voor meer informatie zie elders in dit blad. Het inschrijf
formulier staat op de website.
Rondreis door Nederland
In de maand juni, bijvoorbeeld van 5 tot en met 26 juni, willen wij een rondreis van 3 weken organiseren.
Wij stellen ons dan voor om een week in het zuiden, een week in het midden en een week in het noorden
van ons land door te brengen. Het mooie is dat iedereen kan aanhaken wanneer het uitkomt. Geef ons je
favoriete camping door en misschien kunnen wij die in het programma opnemen. Waarschijnlijk kan er dan
nog steeds niet of niet veel gezamenlijk georganiseerd worden maar de 2 weken in Klijndijk hebben ons
geleerd dat er desondanks het nodige kan en het ook heel gezellig is met elkaar.
Reis naar Tsjechië 2021
Het is nog de vraag of deze door kan gaan en wij zullen daarover in de maand maart een beslissing nemen.
Als de reis doorgaat willen wij die houden van 4 september tot en met 25 september. Op 4 september
komen wij dan aan op de eerste camping in Tsjechië en op 25 september vertrekken wij weer naar huis. Dit
is een periode van 4 weken waarbij wij steeds een week op dezelfde camping verblijven. In principe willen
wij het programma volgen zoals dat voor dit jaar is gemaakt maar of dat op dezelfde campings mogelijk is
kunnen wij pas nagaan nadat we hebben besloten dat het door kan gaan.
Als er leden zijn die een rally, tref of reis willen organiseren neem contact op met de Activiteiten Commissie.
U hoeft het niet alleen te doen, wij adviseren en helpen bij de organisatie.
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El Mirador de la Palmera Daya Vieja
Eén van onze favoriete restaurants tijdens onze overwintering in Spanje is gelegen tegenover deze beroemde
palmboom in Daya Vieja.
Een klein, rustig Spaans dorpje met slechts om en bij de 700 inwoners. Wat Daya Vieja dan op de kaart zet
is de unieke palmboom op de Plaza del León. Met zijn leeftijd van 210 lentes en een lengte van 20,5 meter is
hij de oudste en op één na de hoogste palmboom van de Valenciaanse Gemeenschap.
De titel van de hoogste palmboom is voorbehouden voor deze in de Calle de la Cruz in Orihuela met een
hoogte van 23,75 meter. Maar dit is nog niet alles. Wanneer dit soort palmboom tussen de 10 en 15 jaar oud
is, kunnen er vanuit de wortel nieuwe scheuten ontstaan. Wat deze palmboom zo speciaal maakt, zijn de vijf
extra scheuten die inmiddels tot flinke kanjers uitgegroeid zijn. En dan komt het spreekwoord: “hoge bomen
vangen veel wind”. In dit geval mag je het letterlijk nemen. Er moest een oplossing gevonden worden om
deze zesarmige reus te beschermen tegen hevige windstoten.
Die oplossing werd gevonden in “El Mirador de la Palmera”. Een metalen structuur die dienst doet als voet
gangersbrug werd in spiraalvorm rond de palmboom opgetrokken tot meer dan tien meter hoog. Op dat
punt stopt de spiraal en gaat deze over in een loshangende brug met aan het einde een uitkijkpunt. Met le
Mirador de la Palmera sloeg Daya Vieja twee vliegen in één klap. In de eerste plaats werd de palmboom
beschermd tegen felle rukwinden en in de tweede plaats kreeg Daya Vieja er een toeristische attractie bij.
Deze constructie is uniek in zijn soort en nergens anders in de provincie Alicante terug te vinden. Het is de
moeite waard om deze loopbrug te beklimmen en op het einde te genieten van een blik op de ruime om
geving en omliggende boomgaarden. Maar, dan rest de vraag of jij de uitdaging aandurft. Houd er rekening
mee dat je mogelijk duizelig kan worden wanneer je in spiraalvorm naar boven wandelt. Deze attractie is
niet geschikt voor mensen met hoogtevrees. En bijkomend willen we je nog meegeven dat hoe hoger je gaat,
hoe meer je de constructie heen en weer voelt gaan. Ja, zelfs als het windstil is. Gevaarlijk? Helemaal niet,
maar een gewaarschuwd man … is er twee waard.
Jacob en Ria Dijkhuizen
bron Sun and Grapes
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Persbericht ScandicCaravans
Caravanstussen afvoerverwaming
Caravanstussen wordt geplaats als het “buitendeel” van de afvoer. De werking is op 12V, aan te sluiten op
het normale 12V systeem van de caravan of camper. Caravanstussen is geschikt voor doe het zelf en ook
relatief goedkoop te plaatsen door de vakman. Met de meegeleverde montage instructie maak je met ca
ravanstussen je caravan of camper beter geschikt voor het gebruik in alle jaargetijden.
Technische informatie:
Gewicht
225 gram
Diameter
15 mm. of 20 mm.
Verbruik
zelfregelend van 0 tot 20 Watt.
Consumentenadviesprijs: € 89,00 inclusief BTW
PAX Sirocco
badkamerventilator op 12V.
In caravans en campers wordt steeds vaker gebruik gemaakt van “inpandige” douches. Nog meer dan thuis
geeft dit veel vocht binnen de douche -en aangrenzende ruimte.
Speciaal voor de caravan -en camperbezitter brengt PAX nu de PAX Sirocco badkamerventilator, geschikt
voor 12V gelijkstroom. Aan te sluiten op de verlichting van de doucheruimte of de aangrenzende ruimte.
De PAX Sirocco heeft een vochtsensor en gaat vanzelf naar een hoog toerental als er gedoucht wordt. Als,
door de krachtige ventilator, het vocht uit de ruimte weggezogen is, valt de PAX hierna vrijwel stil.
Bij caravans en campers met een kleine dakontluchting (bijvoorbeeld de ronde E-lux dakontluchter) volstaat
het de PAX Sirocco te plaatsen.
Uiteraard is het ook mogelijk de PAX Sirocco samen met de dakontluchter te plaatsen.
Consumentenadviesprijs: € 249,00 inclusief BTW. (inclusief montage op aanvraag)
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Texel in het voorjaar
Wat is het een mooie ervaring als je op je eerste avond op de camping op Texel ’s avonds het duin opgaat
en bovenaan gevangen wordt door de ondergaande zon en als er dan precies in die zonweerspiegeling
een scheepje op zee de lichtbaan kruist. Ik vond het geweldig!
Afgelopen mei hadden we in de Maasduinen de smaak goed te pakken gekregen en wilden we na een
paar dagen thuis weer op stap. Het buitenland zat er vanwege Corona niet in, dus uiteindelijk Texel gekozen.
We waren er in 2012 al eens geweest en waren na 4 dagen vertrokken naar Friesland. Alleen besloten we
toen op de veerboot naar Den Helder dat we toch maar naar Italië gingen, maar ja dat was toen!
Dus nu weer, nu in juni.
Maar waar? Wordt het een SVR-terrein (zijn er niet zoveel van op Texel), kamperen bij de boer of één van de
vele andere campings. Uiteindelijk gekozen voor camping De Koog. Waarom? Ligt aan de kust, is een
strandcamping en halverwege Texel, dus je kunt mooie fietstochtjes maken naar Noord, door Midden of naar
Zuid. Stukje duurder dan de boerencampings, maar ach, je hebt nu geen tol en brandstof voor Zuid-Europa
te betalen.
De camping is lang gerekt en heeft een deel voor kamperen zonder hond (de noordkant) en een deel voor
met hond, de zuidkant. De plekken zijn bijzonder. Eigenlijk heb je nooit een direct aansluitende buur. Je staat
wel op, of beter gezegd in het zand. Er ligt wel het nodige hooi gespreid, maar zelfs dan ploeg je toch lekker
het zand in! Er is hulp om je caravan op of van z’n plek te krijgen. Hadden we net niet nodig.
We hadden een heerlijke plek. Vlakbij een wasgebouwtje (gesloten vanwege Corona), dus voor water
hoefden we niet ver en ook konden we er buiten afwassen. De eerste week was het zelfvoorzienend, dus
douchen in eigen hut. Voordeel was wel dat het heerlijk rustig was. Er waren ook tentkampeerders met een
eigen chemisch toiletje. En douchen? Daar heb je de zee voor. De stortplaats chemisch toilet was een eind
verder in een ander, moderner gebouw (ook dicht)! Geen afwasplek.
Een strandcamping betekent de natuur direct om je heen. De fazanten, met jongen, hoorde en zag je
voortdurend om je heen. En ook ander vliegend spul, maar ja wij zijn geen vogelspotters. Het betekent ook
veel zand, houten haringen, voortdurend vegen. En ook dat je maar kort hoeft te lopen om op het strand te
zijn. En daar was het goed wandelen, zitten, spelen met de hond en ook zwemmen (nou ja ..). Het rondje
hondje ’s morgens en ’s avonds was steevast langs het strand, tot groot genoegen van onze viervoeter.
Oh ja, niet vergeten: de auto moest op het centrale parkeerterrein in het midden blijven, dus het was een
stief kwartiertje lopen. Gelukkig hadden we de fietsen mee.
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En met die fiets konden we heerlijk op pad en dat hebben we veel gedaan in de 14 dagen dat we er stonden.
Veel fietspaden, niet altijd even breed, bezaaid met vooral 65-plussers waarvan velen met batterij. Ook re
delijk wat mensen die net als wij een hondenkar mee hadden. Dus het was nog wel eens opletten bij tege
moetkomend verkeer op de smalle fietspaden. Zeker in de tweede week vanaf 15 juni werd het druk: de
sanitaire units mochten weer open en kamperend Nederland kwam snel dichterbij.
Texel heeft veel bijzondere, leuke, mooie en aparte dingen. Teveel om op te noemen in dit verslag. Wil je
meer weten kijk dan op bijvoorbeeld www.krim.nl of www.texel.net.
Heel bijzonder is de Slufter, een eindeloze genietplek! De Slufter is een uniek gebied dat in open verbinding
staat met de Noordzee. Het Sluftergebied bestaat uit een krekenstelsel dat soms na een storm onder water
staat. Je vindt er zouttolerante planten als zoutmelde, zeekraal, de geurige zeealsem en het lamsoor,
waarvan de bloemen in de zomer het hele gebied paars kleuren. Het grootste deel van De Slufter wordt als
vogelbroed en -rustgebied beheerd. Alleen het zuidelijke gedeelte is vrij toegankelijk. Je kunt vanaf de Sluf
tertrap het pad volgen tot aan het strand. In het noordelijke stuk broeden veel vogels, zoals eidereend,
bergeend en kluut. In de Sluftergeul leven zeedieren als krabben, garnalen en platvis. Het is één van de mooie
plekken van Nationaal Park Duinen van Texel. Een park dat zich uitstrekt over de hele west/noord kust van
Texel. Meer weten: www.npduinenvantexel.nl.
Maar er is meer! Veel meer. Er is cultuur, er zijn musea, ijsboerderijen, bierbrouwerijen, kaasmakerijen, leuke
havenplaatsen, visrestaurants, de wol productie van lam(svlees) tot dekbed, prachtige plaatsjes, met mooie
geveltjes, steegjes, Texelse aardappels van de zoute grond, etc. Je kunt er golfen, parachute springen,
zeehonden spotten, met de (fiets)boot naar Vlieland, paardrijden, zeilen, duiken, vliegeren, kite surfen, het
wad op, etcetera. Of gewoon na een wandeling langs/door de branding onder je luifel genieten van een
glaasje water of een Texels Skuumkoppe in wel 12 smaken.
Onze 14 dagen vlogen voorbij en voor we het wisten waren we weer op ‘vaste’ wal. Oh ja, de overtocht duurt
wel een heel kwartier. De kosten bedroegen voor een retourtje buiten het weekend € 69,-- (combinatie 12
meter). En eh, als je geen fietsen meeneemt is dat geen probleem, er zijn er in alle soorten en smaken genoeg
te huur. De bijgaande foto’s geven wat sfeerbeelden van deze prachtige ervaring.
Anne en Henk Griffioen.
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De Nachtwacht van Emmen
We hebben eindelijk weer eens een rally, beter gezegd, een tref bezocht tijdens de herfstrally in Klijndijk. Het
was weer leuk om oude bekenden te zien.
Met een gedeelte van de “Griekenlandreis” vrijdagmiddag naar Emmen gegaan om de “Nachtwacht van
Emmen” te bewonderen. In het Rensenpark is vanaf 19 jan. 2019 een groep enthousiaste amateurschilders
begonnen met het naschilderen van de Nachtwacht van Rembrandt.
O.l.v. professionele schilders heeft de groep van 40 amateurs dit in 2 jaar tijd bijna gerealiseerd.
Een natuurgetrouwe kopie in de originele afmeting, (circa 4.00 m x 5,50 m) op een doek uit Italië met mo
derne olieverf.
In 2 maanden hebben professionals de contouren van de schutters op het doek aangebracht.
Op donderdag, vrijdag en zaterdag wordt er geschilderd en is het vrij toegankelijk voor het publiek.
Nu waren 2 mensen bezig met wat details te schilderen.
Het geheel is echt schitterend en hier wat bijzonderheden die werden verteld:
- De volledige naam van het schilderij is “De compagnie van Frans Banninck Cocq en luitenant Willem
van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren"
- Het schilderij is heden ten dagen bekend als “De Nachtwacht”. Deze naam kreeg het nadat het lang
in de vergetelheid, in het donker had gestaan. Door vuil en stoffigheid aangetast werd het erg
donker.
- Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het opgerold en verstopt. Het is diverse keren van locatie
veranderd en heeft zelfs in de mergelgrotten van de Sint Pietersberg in Limburg gelegen.
- Na de oorlog was het zwaar beschadigd en is het gerestaureerd. Momenteel wordt het weer
gerestaureerd in het Rijksmuseum. Twee jaar lang is de verf onderzocht en nu pas kan de
restauratie beginnen.
- De mannen op het schilderij zijn schutters van de compagnie. Een schutterij is een vereniging die in
de middeleeuwen de stad verdedigde. Schutters zorgden voor orde en rust in de stad. Ze waren
bewapend en hielden ’s nachts de wacht en patrouilleerden. Zij werden vaak geportretteerd, altijd
strak en stijf een geposeerd staatsieportret. Rembrandt doorbrak dit en schilderde ze in actie. Niet
iedereen was destijds gecharmeerd van de wijze waarop ze afgebeeld waren.
- Het rechteroog van de centrale figuur van Frans Banninck Cocq is het middelpunt van het originele doek.
- De schutterij staat op het punt te beginnen en de trommelaar begint: het hondje schrikt.
- Rembrandt staat zelf met zijn hoofd zichtbaar tussen de 2 centrale figuren.
- De 2 kleine meisjes waren kinderen van zijn buren en nadat het schilderij klaar was overleed Saskia,
de vrouw van Rembrandt. Hij heeft toen het hoofd van Saskia op het meisje geplaatst.
- Links op de grond ligt een tondeldoosje voor het buskruit.
- Een schutter laadt zijn geweer en de ander blaast het kruit er af. De veren op de hoed van luitenant
Willem van Ruytenburgh waaien op.
- De schaduw van een hand is te zien op de broek van de luitenant. De duim wijst op de kroon, de
leeuw (teken van bescherming) en het wapen van Amsterdam.
Rembrandt heeft er 4 jaar over gedaan en in 1642 was het klaar. Toen het schilderij verplaatst werd naar het
stadhuis op de Dam werd het doek ingekort (3.63 x 4.37 m) omdat het tussen 2 deuren moest passen.
Op dit moment van schrijven is het nog niet bekend waar dit schilderij getoond gaat worden.
Jacob Dijkhuizen
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De echte Nachtwacht
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Herfsttref in Drenthe, Klijndijk, 5 tot 19 september 2020
Overzicht van de activiteiten
Bij aankomst op vrijdag 4 september, stonden er al 3 Solifers, dezelfde dag nog kwamen er verschillende
Solifers bij. De aansluitende zaterdag en zondag stroomde het veld vol, er was plaats voor 20 equipes en die
plaatsen waren alle nodig. Doordat er een enkele deelnemer wat later kwam kon er met wat schuiven door
ieder een plaats ingenomen worden.
5 september, het wordt voller en voller met Solifers, mede daardoor werd het ook steeds ge
zelliger, er was voldoende ruimte om de beruchte 1.5 meter afstand aan te houden. In Emmen
geweest om wat inkopen te doen, parkeergarage in, dat ging prima, er weer uit was minder
eenvoudig, er was iets met een betaalkaart die je zou moeten gebruiken, maar hoe en wat is
ons nog niet duidelijk. Na 3 telefoontjes lieten ze ons eruit, overigens zonder dat we dienden te betalen. Aan
het einde van de middag happy Hour met alle aanwezigen.
6 september is door ons gebruikt om de camping en de omgeving te verkennen en ook om wat inkopen te
doen.
7 september, we zijn naar de vesting Bourtange in Groningen geweest, even terugkijken in
de tijd. Het was niet erg druk, je kon op je gemak rondneuzen, op de foto de toegang tot de
vesting. Wat opviel was het grote aantal kanonnen, met name langs de buitenkant op de 
verdedigingswal.
Op regelmatige afstanden een secreet, op de foto zelfs een dubbele. Sanitaire voorzieningen
zoals wij die kennen, waren nog niet uitgevonden.
Het loont de moeite om bij gelegenheid de vesting te bezoeken, de koffie en het gebak zijn
er prima.
De molen op de foto staat op de plaats waar Dian is opgegroeid.

9 september Klooster museum bezocht. In Ter Apel is een asielzoekerscentrum, en ook een
klooster museum.
Er is een indrukwekkende verzameling kerkelijke ruimten, attributen, gewaden en gebruiksvoor
werpen, prachtig geconserveerd en geordend, daarnaast is er een kruidentuin die het bezoe
ken waard is. De omgeving van het museum is bosrijk en nodigt uit om een wandeling te maken.
10 september naar Kamp Westerbork geweest, het herinneringscentrum. Doordat we niet
wisten dat je toegangskaarten online diende te bestellen en betalen, zijn we 2 maal daarheen
geweest, de eerste keer zijn we lopend naar de plaats gegaan waar de verschrikkingen
hebben plaats gevonden, daarheen kon je zonder kaartje, een wandeltocht van ruim 2,7 km,
door een prachtig bos (paaltjes met lichtblauwe koppen volgen). Indrukwekkend als je ziet en voelt hoe het
geweest moet zijn tijdens de verschrikkelijke oorlogsjaren. Er wordt een video afgespeeld waarin de namen
van alle omgekomenen worden voorgelezen om de herinnering aan de namen levend te houden.
11 september boodschappen gedaan in Odoorn, en foto’s wezen maken in Sleen, een mooi
dorp met een molen, een prachtige kerk en een bijzonder ex-gemeentehuis.
12 september i.v.m. het gegeven dat onze dochter 50 geworden is, zijn we bij haar verjaardag geweest.
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14 september, het herinneringscentrum Westerbork bezocht, ongelofelijk wat mensen elkaar
kunnen aandoen in hun waanzin.

15 september, eind van de dag barbeque op het veld voor de caravans, ieder zorgt zelf voor
zijn of haar eten en drinken.
16 september, naar Borger, het Hunebed centrum, er is daar meer dan hunebedden, als je
binnenstapt sta je duizenden jaren terug in de tijd. Indrukwekkend hoe de toenmalige mensen
die grote keien op elkaar gelegd kregen! Het bezoeken waard (op tijd kaartjes online gekocht).
17 september, Groningen, samen met Christine en Jan,
Een mooie stad, mooi weer, vriendelijke, veelal jonge mensen.

18 september, aan het einde van de middag waren we wachtende op Han
en Maritta, het was voor hen een bijzondere dag, zij waren op deze vrijdag 50
jaar getrouwd. Zij sneden de taart die vrienden hebben laten bezorgen, die we
ons allen lieten smaken.

Huldiging van Dian en Henk voor hun inzet en de voortreffelijke organisatie.

Riet en Piet Goudriaan 10-11-2020

Slow down... je verdient het
Drieërweg 125, 3852 MA Ermelo | 0341 552 373 | www.paalberg.nl
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Van de TC
Veiligheid in de caravan.
Wij willen aandacht vragen voor twee, wat minder belichte aandachtspunten die te maken hebben met het
gebruik van de Solifers en Polars.
Als eerste: rookdetectie
Vooral tijdens de uren dat we genieten van onze nachtrust in de caravan, zou er ongemerkt brand en dus
verbrandingsgassen kunnen ontstaan in en wellicht ook buiten de caravan. Als die verbrandingsgassen in
de caravan terecht komen, dan is er direct levensgevaar, immers verbrandingsgassen bevatten o.a. kool
monoxide, wat een uiterst giftig gas is. Om verbrandingsgassen vroegtijdig te signaleren zijn rookmelders een
prima oplossing Voor een redelijk bedrag zijn ze te koop, vraag uw dealer.
Plaats de rookmelder boven in de caravan b.v. in de hangkast, immers verbrandingsgassen zijn warmer
dan de omgeving en stijgen dus op.Als de rook de sensor aanspreekt maakt die een oorverdovend lawaai,
zeker voldoende om slapende(n) te wekken.
Als tweede: gas(lek)detectie.
In onze caravans gebruiken we gas onder andere voor het verwarmen van de caravan, maar ook om te
koken en wellicht ook om de koelkast te laten werken, als er geen 230 volt is, dan wel onvoldoende Wattage
beschikbaar is. De leidingen vanaf de gasfles naar de gas verbruikende apparaten zijn aangelegd vanuit
de disselbak deels onder de caravan en een klein deel binnen in de caravan. Al die gasaansluitingen kunnen
lekkage vertonen, denk daarbij aan aansluitingen van de leidingen op de gasfles, de kookplaat, koelkast,
en de verwarmingstoestellen zoals Primus/Alde. Maar er kunnen ook beschadigingen aan de gasleidingen
ontstaan. Denk niet dat dat Primus dat probleem niet heeft omdat die in de disselbak is gesitueerd, de ca
ravan en de disselbak zijn niet gasdicht! Mocht zich gas ophopen in de caravan dan is een gasexplosie niet
denkbeeldig. Propaangas is zwaarder dan lucht, plaats om die reden de gasdetectie sensor laag in de
caravan. Ook voor gaslek detectie zijn er sensoren beschikbaar, vraag uw dealer.
PS. Wij willen het niet ernstiger maken dan dat het is, maar denk er niet te licht over.
TC Soliferclub Nederland
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Memories 2000 (slot)
Een jubileumjaar, 20- jarig bestaan van de Soliferclub.
Lustrum Paasrally in Borculo
Hemelvaartrally in Kraggenburg
Herfstrally in de Harz
Trefs:
Roompottref
Voorjaarstref
Vergadertref
Bloeiende bollenveldentref
Zomertref
Bijpraattref
De lustrumrally in Borculo werd gehouden op een camping/evenemententerrein in Borculo van de firma
Kerkemeijer.
Alles was perfect georganiseerd door de lustrumcommissie, maar sommige dingen heb je niet in de hand.
Er zou alleen op zondagavond een muziekfestijn zijn in de feesttent op het terrein ter gelegenheid van het
paasvuur.
Op vrijdagavond, tijdens de superleuke smokkelroute in het bos, hoorden we al continu luide muziek.
Op zaterdagavond idem, Jovink en de Voederbietels traden op in de feesttent die naast de feestzaal stond
waar de Soliferclub haar jubileum vierde. Jovink is de zoon van, jawel, Bennie Jolink van Normaal, nou het
was echt niet normaal hoeveel herrie er uit die tent kwam!
Na afloop van ons feest mochten we nog backstage kijken, knallend vuurwerk werd er afgestoken en er
waren zogeheten bierstraten….., je keek je ogen uit.
Na afloop werden er door de lokale jongelui nog andere gezellige activiteiten ontplooid, her en der in de
bosjes. Onze jongelui in de persoon van Marieke M. en Thijs van K. waren ook niet te flauw en draaiden van
heel veel fietsen de ventielen los! Er werd ook nog een portemonnee gevonden en er waren clubleden die
de wacht hielden bij hun caravan omdat sommige jeugdige Achterhoekers het leuk vonden om op de ca
ravans te bonzen.
Het was eigenlijk de meest memorabele jubileumrally ooit, we hebben zelfs na afloop nog geld teruggekregen
omdat er terecht door de jubileumcommissie bij Kerkemeijer een klacht was ingediend.
Leuk detail nog: in ons programmaboekje stond bij de feestavond: wanneer de muziek stopt wordt de avond
afgesloten!
Verdere weetjes over het jaar 2000:
• Henk Malipaard stopte na 20 jaar met de eindredactie van het clubblad, Jacob Dijkhuizen volgde hem
op. Ook ene Jans Albert Garrelts stopte na 20 jaar redactie.
• De club ging de “elektronische snelweg” op na goedkeuring door de ALV.
• Er zou een Soliferclubkaart komen.
• De nieuwe kentekenplaat voor caravans werd ingevoerd.
• Er waren 185 leden.
Marianne van Keulen

19

Van de secretaris
Resultaten peiling ALV 2020
Als gevolg van de maatregelen in het kader van de corona crisis is de ALV 2020 geannuleerd en is getracht
via een digitale ledenraadpleging de mening van de leden over een aantal relevante voorstellen te vergaren.
Met een beetje aanmoediging via e-mail en het clubblad heeft dit geleid tot een verzameling van 42 reacties,
wat zeker niet teleurstellend genoemd kan worden want dat is ongeveer 50% van het ledenbestand. Dat zou
op een echte ALV waarschijnlijk nooit bereikt zijn. Maar toch kan dit geen aanleiding zijn om het roer in dit
verband om te gooien, want het gemis aan intermenselijk contact valt op deze wijze niet goed te maken.
De resultaten van de peiling zijn opgenomen in de volgende tabel, inclusief de gemaakte opmerkingen.
Daarnaast werden 2 punten gemist:
- Een specifiek punt betreffende de hoogte van de contributie
- De mogelijkheid tot rondvraag of overige aandachtspunten.
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Van de ledenadministratie
LEDEN
Nieuw
Eric Annema, Wijnjewoude
Maud van der Linden, Panningen
Gerrit Vermeulen, Den Haag
Adreswijzigingen
Jannie van der Torre, Huissen
Overleden
Teunis Bijlsma, Ezinge
Opzeggingen
Piet en Lineke ter Burg, Hardenberg
Anneke en Gerrit van Essen, Oldenzaal
Lex Muntinga, Roden
Jules en Rini Nouwens, ’s-Hertogenbosch
Patrick Verhoeven, Hilvarenbeek
Erich de Vries, Hoorn
Hiermee komt het ledenbestand op 76 leden en 5 partnerleden.
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

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

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

Experts met
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www.triorep.nl

Telefoon: 033 -277 88 66

Samenstelling bestuur en commissies
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Activiteiten cie.
Technische cie.

Didi Lindhout
Onno de Gans
Wim Rijkaart van Cappellen
Jannie van der Torre
Piet Goudriaan

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

071-3616156
079-3212173
010-2231919
06-33059334
06-54755534

06-33059334
06-23882019
010-5114344

Redactie commissie
Voorzitter
Didi Lindhout
Eindredactie
Marianne van Keulen
Websiteredacteur Jacob Dijkhuizen
Websitebeheerder Onno de Gans

071-3616156
06-31035026
0182-616127
079-3212173

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

06-54755534
034-3430783
06-21255141

Secretariaat en
Onno de Gans
ledenadministratie

079-3212173

Archief

06-23882019

Jan Molenaar

Advertenties en PR Vacant

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

redactie@soliferclub.nl

tc@soliferclub.nl

secretaris@soliferclub.nl

pr@soliferclub.nl

Bank

NL88 INGB 0004 3260 91

Contributie

Per kalenderjaar €40.
Hiervoor ontvangt U in januari een email en dient U voor 28 februari
betaald te hebben.
Bij niet tijdige betaling ontvangt U voor 1 maart een herinnering en wordt
de contributie met €5 verhoogd, per omgaande te voldoen.

Website

www.soliferclub.nl
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: O. de Gans, Cesar Franckrode 31, 2717 BA Zoetermeer

Al 40 jaar uw specialist in Scandinavische caravans!

MARTENS CARAVANBOUW
VANOUDS BEKEND DOOR KWALITEIT EN SERVICE
Kom naar onze showroom:
Mercuriusweg 32
6971 GV Brummen
Tel. 0575-561486
Fax. 0575-562098
www.martenscaravans.nl
info@martenscaravans.nl

