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Op de voorpagina deze keer geen afbeelding van de
Solifer maar een welgemeende wens voor 2022!
Wat corona betreft waren we in rustiger vaarwater
gekomen, helaas is dit al weer achterhaald en rijzen
de besmettingen momenteel de pan uit.
Soliferisten zijn niet alleen verknocht aan hun caravan
maar gaan er ook graag op uit, zelfs het water op,
zoals verderop te zien is in het blad.
In Steenbergen en in Koudum was daar gelegenheid
voor en heeft voor veel vaarplezier gezorgd.
Nederland vanaf het water is heel bijzonder en heel
mooi.
In het blad een verslag van Hans en Gerrie Schoots
over de derde week van rondje Nederland in Kou
dum, met bijbehorende foto's.
Dian en Henk Teuben hebben het verslag met foto's
gemaakt van de eerste week in Steenbergen, Ria de
Graaff heeft de tweede week voor haar rekening
genomen.
Altijd fijn dat er leden zijn die de tijd en moeite willen
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gewaardeerd!
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Woord van de voorzitter
Wanneer dit nummer verschijnt is het alweer december. Ondanks alle maatregelen rond en met corona is
het jaar toch weer heel snel voorbij gegaan. Morgen is er weer een persconferentie. Veel lekt er van te voren
al uit, maar het is toch steeds weer spannend wat er aan verdere maatregelen genomen moet worden.
We hebben hier ook als club duidelijk mee te maken. De eindejaarstref is verzet naar Brabant en of er een
nieuwjaarsreceptie gehouden kan worden is nog maar de vraag. We wachten het maar rustig af. De leden
zijn hierover deze week nog geinformeerd via een nieuwsbrief door de secretaris.
Het is voor de activiteitencommissie lastig om steeds weer zaken om te moeten zetten of terug te moeten
draaien. Dit geldt echter voor alles omdat er steeds weer te veel nieuwe besmettingen ontstaan door welke
reden dan ook.
We moeten als club/bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester, daar Wim op 7 november 2021 zijn
functie met onmiddellijke ingang heeft neergelegd. Jammer maar het is niet anders. Wanneer iemand zich
beschikbaar wil stellen voor deze functie, dan kan er contact met mij opgenomen worden. Ik hoop dat we
de ontstane vacature snel weer in kunnen vullen en wil Wim bedanken voor het werk dat hij voor de club
gedaan heeft.
Rest mij nog jullie, mede namens Jan, goede feestdagen toe te wensen en een goed en bovenal gezond 2022.
Didi Lindhout
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YouTube
Zoals een ieder weet, maakt Piet Goudriaan altijd mooie fotoverslagen van elke rally of tref waar hij met Riet
aan meedoet.
Deze fotoseries staan allemaal op YouTube, ook via de website van onze club aan te klikken.
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Rondje Nederland
Koudum: 19 juni t/m 26 juni
Na de heftige buien van vrijdagavond en het eten bij de buurman stond de zon op zaterdagochtend weer
hoog aan de hemel.
Bij het opnemen van de schade door het noodweer bleek de luifel van Piet en Riet de storm niet heelhuids
te hebben doorstaan. De eventuele hagelschade aan de caravans kon nog niet worden vastgesteld. Martens
en van Vliet verheugen zich vast al op de komst van de Soliferisten.
Iedereen maakte zich op z’n gemak klaar voor de reis (125 Km) naar het hoge Noorden. Na 13.00 uur werden
we verwacht in Koudum op camping De Kuilart.
Ook hier bleek onze club weer te groot om op een veld te worden ondergebracht. Wel was de ruimte die we
kregen een verademing na de knusse camping in Laag Soeren.
Op deze camping maakten we kennis met Anneke en Dick, die deze week met hun Solifer kwamen proeven
van de sfeer van onze club.
Na een onweersbuitje in de nacht, bleef op zondag de Nederlandse Zomer aanhouden. Bij een aangename
temperatuur van ca 20 gr. werd door de diverse mensen de camping en de omgeving verkend. Om 17.00
uur was er weer de gezellige bijeenkomst op het “hoofdveld” met een drankje en een hapje.
Maandag was het weer omgeslagen. Het was de ideale gelegenheid om uitgebreid uit te slapen en de
activiteiten tot binnen in de caravan te beperken. Het regende de hele dag en werd niet warmer dan 15 gr.
Henk had zijn stadion regenproof ingericht, zodat we toch nog naar de 3e overwinning van het Nederlands
elftal konden kijken.
Op dinsdag vloog iedereen uit, er werd gefietst, gegolft, musea bezocht en rondritjes met de auto gemaakt.
Woensdag werden er leuke plaatsjes bezocht, in sommige kon je de sfeer van de Elfstedentochten proeven.
Voor anderen was het een mooie rustdag op het fraaie kampeerterrein.
Op donderdag werd er door een groep een bezoek gebracht aan de grootste attractie die Friesland kent:
de Friese meren. Met een mooie sloep werd er een dag vullende tocht gemaakt. Vanuit de camping via
Fluessen en Hegermeer naar Woudsend voor de koffie. Daarna via het Slotermeer en Balk (lunch) en via Luts
naar Galamadammen en weer terug naar de camping. Een prachtige ervaring.
We waren net op tijd terug voor het laatste “happy hour” van deze reis.
Vrijdag, nog een laatste bezoek aan een vergeten bezienswaardigheid, maar toch vooral poetsen en inpak
ken voor de thuisreis morgen.
In de avond nog met z’n allen naar het camping restaurant als slot van deze mooie reis.
Opnieuw is het weer duidelijk geworden in wat voor mooi land we leven. Het mooie voorjaar in Zeeland, de
subtropische temperaturen op de Veluwe en het Hollandse weer in het mooie Friesland.
Jannie, Lilian en Jan bedankt voor het mooie idee en de perfecte begeleiding.
Hans en Gerrie Schoots
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Steenbergen
Week 1: 11 september t/m 18 september
Steenbergen werd in 1272 voor het eerst genoemd toen het een vorm van stadsrecht kreeg. De oorsprong
van de stad lag in de zoutwinning uit turf. Later werd het een belangrijke handelsstad als doorvoerhaven
tussen Vlaanderen en Holland.
Het is zaterdag 11 september, de caravan is aangekoppeld, het is half elf en daar gaan we, op we naar
Steenbergen. Het weer was prima maar dat werd al gauw anders. We kregen flinke buien over ons heen,
maar in de buurt van onze bestemming zagen we toch weer een stukje blauwe lucht en toen we om half
drie op de camping aan kwamen was het droog.
Er stonden al een paar caravans en wij waren op dat moment de laatsten in een rijtje van vier. Al gauw
hadden we allemaal een mooi plekje. We kregen een mapje met info en zagen al snel dat we ons geen dag
hoefden te vervelen.
Zondagmorgen 12 september in de kring en koffie, zoals bij de club te doen gebruikelijk en konden we weer
even kennismaken.
Na de middag hebben we onze fiets gepakt en zijn de omgeving eens even gaan verkennen.
Dus, eerst naar Steenbergen. Daar stonden we al snel voor de Gummaruskerk, daar kun je niet omheen.
Al in 1707 was er een rooms katholieke Gummaruskerk in Steenbergen, een schuilkerk in de Kleine Kerkstraat.
In 1903 werd de huidige Gummaruskerk, ontworpen door architect Pierre Cuijpers, ingewijd. Na de verwoes
ting in 1944 door terugtrekkende Duitse troepen is de toren opnieuw opgebouwd. De “Gum” is in de wijde
omtrek het kenmerk voor de skyline van Steenbergen.
Volgens Annie was het de moeite waard om er eens naar binnen te gaan, het was open, dus dat hebben
we gedaan.
Daar was een gids, die vroeg of hij ons er een paar!! dingen over mocht vertellen. Het is dat hij na een tijdje
weggeroepen werd anders hadden we er nu nog gezeten. Wat kon die man
veel vertellen en wat een boeiend verhaal. Zo vertelde hij ook, en dat hadden
we gelezen, dat er vroeger zout gewonnen werd uit turf, heel bijzonder (het
lag er ook). Voor ons veendrenthen, had dat even wat extra info nodig….bij
ons doen ze toch iets anders met veen/turf, er zit natuurlijk geen zout in. Wij
leven hier tenslotte op de Hondsrug. Ook weer duidelijk.
Dan terug naar de camping via een andere route. Henk had een kaartje
meegenomen. Maar het bleek allemaal niet zo eenvoudig. Ik had die dikke
pompoen bv al vier keer voorbij zien komen en ook een aardige mevrouw
(ze zat volgens mij bij het bevrijdingsmonument de Klok) die ons na de zo
veelste keer wat vragend aankeek…Of ze kon helpen, ja die camping wist
ze, pakte haar fiets en ze bracht ons keurig naar ons straatje. Onze dank was
groot. Bij nader inzien had Henk in zijn ijver het stipje van onze bestemming,
iets te ver, op een ander plekje gezet, tja…
Maandag 13 september, weer mooi weer!! Jannie had op knooppunten
een fietsroute uitgezocht, prima kan niet fout gaan, ware het niet dat het
briefje met de nummers uit haar zak was verdwenen. Geen probleem, met de telefoon van Hans kom je er ook.
Eerste doel De Heen.
De Heen werd in 1614 gesticht. De oudste zoon van Willem van Oranje, Filips Willem, gaf destijds de opdracht
om een polder aan te leggen met dijken. In de 17de eeuw stond het bekend als Heenen, afgeleid van het
woord heen, een grasachtige soort, die voorkomt in een schorren gebied. De Heen is het kleinste dorp van
de gemeente Steenbergen.
Aan de overkant van De Heen ligt het sluizencomplex Benedensas uit 1824, de benedenloop van de
Steenbergsche Vliet. Het hoort bij de Zuiderwaterlinie, de oudste en langste waterlinie in Nederland. In 2016
werd de Bunkertreppe geplaatst op een oude bunker uit WO2. Een aantal fietsers van ons is er naar boven
geklommen en had een prachtig uitzicht op natuurgebied de Dintelse Gorzen en het Volkerak. Ook was er
een heel bijzondere brug die je zelf kon bedienen om naar de overkant te gaan. De film van Merijntje Gijzen
zou hier opgenomen zijn.
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En weer door, richting Nieuw-Vossemeer, ook dat hebben we gevonden. Het dorp ontstond in 1567. Tot 1909
hoorde dit dorp bij de provincie Zeeland. Nu vormt het Schelde-Rijnkanaal
de grens tussen de beide provincies. In 1953 werd Nieuw-Vossemeer zwaar
getroffen door de watersnoodramp.
Lunchpauze!!!
We zijn gesloten mevrouw, er is kermis. Koffie en frisdrank kan wel en jullie
mogen je eigen broodje hier wel opeten. Ook weer geregeld en verder maar
weer. Maar waar waren Christine en Jan nou toch gebleven. Ze reden in
Steenbergen nog in de groep achteraan.
Nou, Jan had daar op straat het briefje gevonden met de route van Jannie
erop, raakten ons kwijt, konden een bepaald nummer niet vinden en beslo
ten de route in tegengestelde richting te gaan rijden. Zo heb ik het begrepen
en gelukkig kwamen ze ‘s middags kort na ons ook weer de camping op
gefietst. Het is echt nooit saai bij de club!!!

Dinsdag 14 september.
Jannie blijkt jarig te zijn, dus in de kring en koffie. Jannie had voor traktaties gezorgd. Wat hebben we het
toch goed bij de club.
Woensdag 15 september.
Alweer prachtig weer. Nu gaan we met Annie een stadswandeling maken
door Steenbergen. Ze wees ons op allerlei leuke pandjes en wist werkelijk
over elk gebouw wel een interessant verhaal te vertellen. Ze begon bij de
Gummaruskerk en we eindigden op het plein tegenover de kerk waar we
met elkaar van een heerlijke lunch hebben genoten.
Donderdag 16 september.
Op de fiets naar Halsteren met als doel Fort Roovere met uitzichtpunt Pom
pejus. Het is een 17e-eeuws fort met uitkijktoren en de Mozesbrug in loop
graafstijl, gebouwd onder waterniveau.
Vrijdag 17 september.
Henk en ik zijn nog eens terug gegaan naar Halsteren. Daar hadden we o.
a. een aantal bijzondere ontmoetingen. Ben de naam van dat gebiedje
even kwijt, maar er was een zorgboerderij met een winkeltje en heerlijk ijs
van melk van eigen koeien en we kwamen er een jongeman tegen die
daar vrolijk rondfietste met twee prachtige vogels op zijn stuur. Een uil en
een valk.
Het gaat snel allemaal. Johan en Marion Top gaan weer terug naar huis maar niet voordat we samen koffie
hebben gedronken met als verrassing van Johan en Marion een heerlijke punt met slagroom……Je hoort
ons niet klagen…. Ha en wij hebben nog een hele week te gaan en nog steeds mooi weer. Jan de Groot en
Gea Leijsma arriveerden ook vandaag.
En dan is het alweer zaterdag 18 september.
Onze groep kreeg deze week versterking van Joost en Geesje Mouthaan,
Matty en Marianne van Keulen en Wim en Marjan Rijkaart van Cappellen.
Helaas hadden Paul en Corrie van Wijk afgezegd wegens ziekte. Hopelijk zijn
ze er de volgende keer weer bij.
Wij hebben genoten van het Brabantse en met ons nog 17? equipes. Jan
en Annie hebben Steenbergen in ieder geval voor ons echt op de kaart
gezet. Het was top, dankjewel!!!!
Henk en Dian
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Steenbergen
Week 2: 18 september t/m 25 september
Zaterdag 18 September:
Het belooft weer een mooie dag te worden, de zon is er alweer en de laatste families komen aan vandaag.
Deze dag staat Fort Roovere (nogmaals) op het programma. Wij, Trijntje Blok en ik, gaan samen met Margriet
Grootenboer op de fiets die kant op en bezoeken naast het fort ook het uitzichtpunt Pompejus. Wij, Trijntje
en ik, hebben dit de week ervoor al bekeken, maar Margriet had het nog niet gezien. Aan het einde van de
dag hebben we op de camping ‘Happy Hour’ met elkaar, erg gezellig!
Zondag 19 September:
Op de fiets, zo ongeveer 10 kilometer, naar de plaats “de Heen” en vanuit de haven de Steenbergse Vliet
op. Met 3 fluisterboten en de boot van Jan Kranendonk heerlijk twee en een half uur gevaren. Het was
prachtig.
Maandag 20 September:

Het is vandaag wat bewolkt met een koude wind, maar later ook wel zonnig.
Vanmiddag op de fiets vertrokken naar Bergen op Zoom, om even de route
te verkennen voor woensdag. Er staat dan een rondleiding in de synagoge
gepland. Op de terugweg hebben we een stukje van de turfroute gefietst.
In de avond gingen de wandelaars nog een rondje wandelen.

Dinsdag 21 September:
In de ochtend moest de koelkast aangevuld worden, dus even boodschappen doen in Steenbergen. In de
middag met de auto naar Rucphen geweest en een grote kampeerwinkel bezocht.
Voor de liefhebbers was er aan het einde van de middag een potje Jeu de Boules, en wij zaten aan een
glaasje wijn.
Woensdag 22 September:
Op de fiets naar Bergen op Zoom waar we om 11 uur een rondleiding hadden in de Synagoge onder leiding
van Annie Kranendonk. Mooi en bijzonder
om dit te bekijken. Een prachtige uitleg van
Annie, zeer duidelijk en aangevuld door
Fred Grootenboer. De Synagoge heeft een
hele geschiedenis en heeft gedenktegels bij
de entree die ons blijvend herinneren aan
de Bergse Joden uit de tweede Wereldoor
log, aan degenen die de oorlog niet heb
ben overleefd.

Donderdag 23 September:
Vandaag veel wind maar…. droog! Geen fiets maar even de auto gepakt,
ook om deze even te tanken voor de terugweg.
In de avond friet met stoofvlees eten in de Boshut in Bergen op Zoom. Aan
sluitend kon je meelopen voor een wandeling in het park tegenover de Boshut. Hier werden Jan en Annie
bedankt, door Jannie van de Torre, voor hun bijdrage aan deze rally.
Vrijdag 24 September:
Een rustige dag en ondertussen vertrekken diverse clubleden richting huis. Einde middag nog een keer Jeu
de Boules en “Happy Hour “. Lekker snacken en drinken. Zo konden we deze gezellige rally afsluiten en zater
dag naar huis vertrekken.
Ria de Graaff
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AC Nieuwsbulletin
Eindejaarstref
Na overleg met het bestuur, leden van de AC en de deelnemers aan de oudejaarstref van 27 december
2021 tot en met 9 januari 2022, hebben wij besloten om de tref dit jaar niet op de Paalberg in Ermelo te
houden. De vaccinatiebereidheid op de Veluwe is laag terwijl besmettingen aldaar oplopen.
Daarom hebben wij gekozen voor camping De Gijzel in Helvoirt: www.campingdegijzel.nl.
Het is een gezellige, schone boerencamping (VeKaBo) met 6 amp. stroom en goede WiFi. Aan het sanitair
worden hoge eisen gesteld en op koude dagen verwarmd. Er is een leuke recreatieruimte waar wij, als de
omstandigheden het toelaten, gebruik van kunnen maken.
De kosten zijn € 22,95 per equipe per nacht exclusief € 1,75 per persoon per nacht toeristenbelasting. Voor
een hond moet € 2,50 per nacht worden betaald.
Voor diegenen die zich al hebben opgegeven, zijn er plaatsen gereserveerd. Er zijn nog plaatsen beschikbaar,
dus meldt u zich snel aan via het aanmeldingsformulier op de website.
Indien aangemeld voor de periode van 27 december tot 2 januari, dient u voor de hele periode te betalen,
ook al vertrekt u eerder. Na deze periode gaat men daar soepeler mee om.
De camping ligt in een prachtige, landelijke, bosrijke fietsomgeving met veel bezienswaardigheden dichtbij
het dorp Helvoirt.
De Loonse en Drunense duinen en de Oisterwijkse vennen liggen er vlakbij.
De steden Den Bosch en Tilburg zijn ook altijd een bezoek waard. Verder zijn er mooie natuurgebieden en
het vestingstadje Heusden is de moeite waard om te bezoeken.
Voor alle gemaakte plannen en afspraken geldt: afwachten welke corona maatregelen er nog volgen.
Lilian van der Hout

Na een paar fijne weken in Steenbergen zijn we nu bezig de kalender voor het komende jaar in te vullen. Wij
dachten het programma al aardig rond te hebben maar als ik dit schrijf is alles weer onzeker.
De eindejaarstref hebben we alweer verzet naar een andere camping in een gebied met een hogere vac
cinatiegraad. Of er een nieuwjaarsreceptie gehouden kan worden is nog niet te zeggen en datzelfde geldt
voor de ledenvergadering.
Voor de Tsjechiëreis zijn nu 7 equipes die gemeld hebben dat ze belangstelling hebben en dat is inclusief
de organisatoren. Gezien de huidige situatie hebben wij besloten om het al of niet door laten gaan van de
reis in februari opnieuw te bekijken. Wel kunt u nog steeds aangeven of u de reis eventueel wilt meemaken.
Mocht het mogelijk zijn om naar Tsjechië te reizen dan willen wij het organiseren als er minimaal een deel
name is van 10 equipes.
Dan nog een ander punt. Het wordt steeds lastiger om campings te vinden die geen aanbetaling vragen en
die bij annulering geen deel of het gehele bedrag toch in rekening brengen. Het zal dus steeds vaker voor
komen dat er toch een vooruitbetaling gedaan moet worden en/of dat er annuleringskosten in rekening
worden gebracht.
Bij het maken van afspraken zullen wij daar nog meer op gaan letten en zoveel mogelijk duidelijk van tevoren
aangeven.
Het hebben van een annuleringsverzekering is dus aan te bevelen.
Op elke camping is wel iets aan te merken en het is heel vervelend dat de organisatoren dan aangesproken
worden door een campingbeheerder over een klacht, opmerking of vraag terwijl de organisatoren daar
(nog) niet van op de hoogte zijn. Ons verzoek is dan ook, als er iets is, bespreek het eerst met de organisa
toren of met een aanwezig AC lid en spreek dan samen af wie contact opneemt met de campingbeheerder.
Tot slot na onze oproep in het vorige clubblad hebben gelukkig wel een paar mensen aangeboden te willen
helpen maar we kunnen nog steeds wel één of meer nieuwe leden van de AC erbij hebben.
Lilian, Jan en Jannie
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De rallykalender 2021- 2022
Eindejaarstref 2021
Zoals in de nieuwsbrief vermeld is die verzet naar camping de Gijzel in Helvoirt. Dit omdat wij liever niet gaan
kamperen in een gebied waar de vaccinatiegraad laag is en de besmettingen hoog zijn. Hij wordt gehouden
in de periode van 27 december tot en met 9 januari. Hier moet wel gereserveerd worden want het is een
kleine camping. Wie zich nog wil aanmelden: doe het snel dan is er misschien nog plek. Aanmelden kan via
het aanmeldingsformulier op de website. Meer informatie zie elders in dit blad.
Nieuwjaarsreceptie 2022
Ook hierover is al in de nieuwsbrief melding gemaakt dat deze is afgezegd bij de Dorpskamer in Ermelo. Of
er een nieuwjaarsreceptie gehouden kan worden gaan wij in de loop van december bekijken en als het
mogelijk is krijgt iedereen hiervoor een aparte uitnodiging toegestuurd.
Ledenvergadering 2022
Het is de bedoeling dat de ledenvergadering wordt gehouden op 9 april 2022. Hiervoor zijn wij in onderhan
deling met restaurant De Waldhoorn in Otterlo. Maar ook hiervoor geldt dat het nog onzeker is of dit wel door
kan gaan. In het komende clubblad leest u of wij weer echt kunnen vergaderen of dat het wederom een
digitale versie wordt.
De ledenvergaderingrally of tref 2022
Deze willen wij houden vanaf vrijdag 1 april tot en met zondag 10 april. Hiervoor hebben wij contact gezocht
met camping Beek en Hei in Otterlo. Echter op de website wordt vermeld dat ze geen groepen meer willen
ontvangen. Toen wij er heen gingen werd er negatief gereageerd. Mijn pogingen om telefonisch met de
beheerder in contact te komen zijn tot nog toe mislukt en op een schriftelijk gestelde vraag of dit ook voor
de Soliferclub geldt is nog steeds niet gereageerd.
Wij gaan dus op zoek naar een andere camping.
Wordt vervolgd in het volgende clubblad.
Reis naar Tsjechië van 26 mei tot 18 juni 2022.
Tot nog toe is het aantal belangstellenden blijven steken op 7 equipes en dat is inclusief de 2 organisatoren.
Ook hiervan hebben wij besloten dat wij nog geen actie ondernemen. Als volgend jaar in februari of maart
de besmettingen met corona dusdanig verminderd zijn dat het verantwoord is om te gaan dan kunnen we
het eventueel opnieuw bekijken. Zo niet dan proberen wij er weer een rondje Nederland of Benelux van te
maken.
Najaarsrally 2022
Het is de bedoeling om in september 2022 te proberen de rally in Klijndijk, Drenthe te herhalen maar dit kan
ook alleen als de destijds geplande activiteiten nu wel plaats kunnen vinden en Henk en Dian bereid zijn om
de organisatie op zich te nemen.
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Caravantoilet
Beste Solifer leden,
Tijdens onze genoeglijke rally in Steenbergen van 11 sept t/m 25 sept 2021, is het altijd leuk om te ervaren,
dat zodra er een klep of luikje opengaat om wat technische zaken te bekijken of te repareren, er onmiddelijk
medesoliferisten erbij komen om te helpen met raad en daad, of anderszins er misschien ook wat van op te
steken.
Zo overkwam het mij ook tijdens onze laatste rally, van het ene op het andere moment werkte de elektrische
spoelknop van het toilet niet meer.
De meeste caravans zijn inmiddels wel met dit systeem uitgerust (in onze oudere modellen zat gewoon een
mechanische drukknop met een apart water reservoir) maar de latere modellen hebben dus dit systeem,
waarbij het spoelwater uit de centrale watertank wordt betrokken.
Nu had ik al eens vaker dit toilet onder handen genomen omdat wij ,bij aanschaf van deze wagen, nogal
kritisch waren over het toilet en heb dus een compleet nieuw zitgedeelte met bijbehorend deksel gemonteerd.
Om echter de storing te vinden, waarom de pomp niet meer werkte, terwijl de andere pompjes van keuken
en wastafel het wel deden, moest de oorzaak dus bij het toilet gevonden worden.
Dit bleek na verwijdering van het reservoir een losse draad te zijn van zowel de zekering als van het relais dat
zich achter het reservoir bevindt, zie bijgaande foto.
Dat er nog meer elektronica op dit toilet aanwezig is, blijkt uit de info die ik
van Thetford mocht ontvangen.
Immers de centrale pomp werkt zowel voor keuken, wastafel en toilet, dus
zodra de elektrische spoelknop van het toilet wordt bediend, moet het water
dus niet gaan lopen in de keuken of wastafel.
Dit wordt door een elektrische klep (16) bediend en door een vacuümbreker
(17), maar dit bleek gelukkig niet de oorzaak.

Ik hoop hiermee (zonder de pretentie op de stoel van de Technische commissie te gaan zitten) medeclub
leden een nuttige tip te hebben gegeven.
Met Solifer groeten
Jan Kranendonk

15

Vloeistofverwarming
Het gebruik van de vloeistofvloerverwarming in de Solifers vanaf model 2005.
Dit artikel van Peter Edelman heeft al eerder in het clubblad gestaan, echter tijdens de rally in Steenbergen
( september 2021) kwamen er diverse vragen voorbij over o.a. de werking en het aan en uitzetten. De TC
heeft daarom nogmaals zijn verhaal laten plaatsen:
De vloerverwarming heeft op veel plaatsen in het looppad segmenten in de vloer die warm worden als de
CV loopt. Naast de segmenten wordt de vloer niet warm.
Wordt er hard gestookt i.v.m. de vorst of harde wind dan is de vloer ook egaal warm.
In de tussensituaties waarbij de CV minder loopt moet de gebruiker zelf keuzes maken.
Winter met vorst: Zet CV op pomp continu en alles is warm.
Winter: Gebruik "rode kraan" voor keuzes, bijvoorbeeld half dicht maakt dat de vloer warmer wordt.
Voor-en najaar: Zet de rode kraan dicht, ongeveer de helft van de normale CV wordt afgesloten en de vloer
wordt hierdoor warmer.
Zomer: De CV ketel wordt zelden gebruikt en doet alleen dienst als boiler, de vloer is relatief koel.
Nacht: Als de zithoek nog warm moet zijn terwijl de slaaphoek al kouder moet zijn kan de rode kraan ook
worden gesloten (bij strenge vorst of veel afkoeling van de caravan door wind: rode kraan niet sluiten).
Er bestaan caravans met elektrische vloerverwaming (of beide). In dit geval kan de vloer onafhankelijk van
de werking van de vloeistofCV onder alle weersomstandigheden op 28 graden blijven.
De rode kraan wordt in het serviceboek Shuntventil genoemd.
In het modeljaar 2006 bijvoorbeeld zit de rode kraan op de volgende plaatsen:
Artic 480 MHP
hangkast links achter
T1 520 MHC
bed links achter
Artic/Finlandia 560 MHC
TV kast links achter
Artic/Finlandia 560 MH
bed links achter
Artic/Finlandia 560 NS
voorste dekenkist links
Finlandia 560 LK
bed links achter
Overige modellen
dekenkist links voor
Bijschriften bij de foto's:
Segmenten in de vloer van een 520 MH.
Afbeelding van de rode kraan (shuntventil) in dichte toestand. Kwart slag draaien is open, 1/8 slag draaien
is half open.
Peter Edelman
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Een kerstverhaal.........
Er was eens een heel klein landje aan de Noordzee, waar ook nog eens heel veel mensen woonden.
Omdat men soms de kriebels kreeg van de drukte, hadden sommigen van dit volkje nog een huisje van
plastic, op wielen, zodat zij met dit huisje konden ontsnappen om elders in het land of zelfs daarbuiten zich
te verpozen en ontspannen in de natuur.
Al deze plastic huisjes hadden een naam, en er was een groepje mensen die allemaal een plastic huisje
hadden met dezelfde naam, dit groepje mensen noemde zich zich de Slimme Club Nederland.
Zij gingen met elkaar op stap, hadden veel plezier en werden ook vrienden, het was er altijd heel gezellig.
De kerstman hoorde van dit clubje en dacht: daar wil ik meer over weten!
Hij reisde met zijn arreslee naar dit kleine volle landje en vond iemand die hem er meer over kon vertellen,
namelijk de Slimme Secretaris van dit Slimme Clubje.
Deze vertelde hem dat het Slimme Clubje bestond uit louter Slimme Mensen, die wisten dat het leven maar
kort is, tekort om tijd te verkwisten aan onmin of ruzie dus daarom was er altijd een goede sfeer en genoot
men van het reizen met elkaar, het samenkomen tijdens een Happy Hour met een hapje en drankje, lief en
leed werden gedeeld.
De kerstman werd enthousiast en zei, als de hele wereld dit nu ook deed dan zou er geen oorlog meer zijn!
Hij spoedde zich terug naar de Noordpool om het verhaal van dit bijzondere clubje Slimme Mensen te ver
tellen.
De kerstman schoot wakker en dacht: heb ik nou gedroomd over een wereld zonder oorlog en over de
Slimme Club Nederland?
Hij werd verdrietig bij de gedachte dat het maar een droom was en dacht, ik ga toch eens op internet kijken
of er zo’n club bestaat.
Toen vond hij een club met dezelfde initialen: SCN, en het was toevallig ook een clubje met plastic huisjes
op wielen.
Toen dacht de kerstman, dit toeval is te groot, er is dus nog hoop voor de wereld zolang er clubjes zullen zijn
als de Slimme Club Nederland en hij draaide zich nog een keer om, om verder te dromen over een betere
wereld.....
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Van de ledenadministratie
LEDEN
Nieuw
J. Uitman, Dordrecht
Opzeggingen
Hans en Helene Bakelaar, Rotterdam
Hiermee komt het ledenbestand op 70 leden, 5 partnerleden en 1 donateur.
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
www.triorep.nl
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Telefoon: 033 -277 88 66

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

Didi Lindhout
Onno de Gans
Vacant
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
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

