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Vanomobil is geen firma, Vanomobil is één grote motorhome familie.
Jouw reis start al in één van onze showrooms: de plek waar je
op een persoonlijke manier begeleid wordt richting de perfecte motorhome.
Een huis op wielen, de ultieme reisvrijheid.
We delen graag onze passie voor reizen en motorhomes met onze klanten.
Ons doel? Het motorhome- en reis enthousiasme ook bij jou stimuleren.
In deze editie van ons magazine vind je opnieuw heel wat tips,
tricks, reisadvies, motorhomes, beleving, enz.
Geniet van dit magazine en tot binnenkort in een van onze showrooms!
Véronique & Ignace & kids
& het Vanomobil-team
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DÉ GROOTSTE KEUZE MOTORHOMES VAN BELGIË
Meer dan 400 motorhomes op voorraad.

Je vindt zeker wat je zoekt: een budgetvriendelijke alkoof,
luxueuze integraal of compacte “van”

8 MOOISTE EUROPESE TOPMERKEN:

klanten
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familie
ar
met meer dan 30 ja
ervaring

2DE HANDS:
kopen in Vertrouwen mét ZEKERHEID
én 100% garantie

100 HUURMOTORHOMES:
recente en full option
motorhomes

huur

vanaf

€69

GROOTSTE WERKPLAATS VAN BELGIË
- 30 techniekers = snelle & professionele service.
- Iedereen is welkom, ook niet Vanomobil campers
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MAATWERK
Een extra kast of bench voor de hond. Onze schrijnwerkers
passen je motorhome 100% aan je wensen aan.
Satelliet gekocht in onze Shop? Wij monteren deze graag voor je.

ONDERDELEN / STOCK
- Méér dan 20.000 onderdelen in stock
- Snel en binnen de afgesproken termijn helpen
Tevreden klanten? Die willen wij verdienen.

3 VERKOOPPUNTEN,
1 SERVICE = ALTIJD DICHTBIJ
Deerlijk / Hoogstraten / Tremelo
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showroom
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eeds meer dan drie jaar kunnen onze klanten genieten
van ons gloednieuwe verkooppunt langs de E17 te Deerlijk.
Gezellig en hypermodern, voorzien van alle denkbare
luxe en comfort zowel voor onze medewerkers als klanten!
1000m2 wacht en ontspanningsruimte:
wachten op je herstelling is nooit leuk.
Daarom ook hebben we kost nog moeite
gespaard om deze wachttijd zo aangenaam mogelijk te maken. Een gezellige
zithoek, waar je op een breedbeeld tv
de voorjaarsklassiekers kunt volgen,
de beste wifi om je favoriete serie op
Netflix te volgen, of wat bij te benen
op je administratie, talrijke actuele
tijdschriften en de krant van vandaag,
een gezellige accessoire-shop om eens
in rond te slenteren, een binnentuin om
te genieten van een goed boek in een
groene omgeving, gratis elektrische
fietsen om de weidse omgeving te gaan
verkennen, enz…
400m2 Vanomobil Shop: onze Vanomobil
producten vind je niet alleen op onze
digitale webshop, je kunt ze ook
vasthouden en live keuren in onze
Vanomobil Shop te Deerlijk. Luchtig en
gezellig, kan je genieten van de mooi
uitgestalde kwaliteitsproducten en het
professionele advies door onze shop-

manager! Van een fles toiletproduct over
kwalitatieve en zelf geteste kampeerstoelen en tafels tot high tech satelliet
installaties of zonnepanelen, alles kan je
in onze shop vinden, als het maar kwaliteit is.
700m2 afleverruimte: we steken graag
energie in het uitleggen van onze campers! Onze 4 motorhome-experts hebben
als enige opdracht om aan u de volledige
werking van onze motorhomes, van
naaldje tot draadje, uit te leggen. Want
je huurt of koopt bij ons niet alleen een
kwalitatieve motorhome, je moet ook
een kwalitatieve uitleg krijgen om 100%
te kunnen genieten van je vakantie! Een
goeie uitleg vraagt een rustige omgeving, vandaar onze aparte afleverruimte, gefocust op wat belangrijk is: jouw
vakantie!
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snel en efficiënt kunnen helpen, daarvoor moeten we voldoende technische
vakmensen in huis hebben! Dankzij
onze nette en heldere ultramoderne
werkplaats hebben we geen moeite om
bekwame techniekers met passie voor
onze campers te vinden. Sommige van
onze vakmensen werken al meer dan
20 jaar bij Vanomobil en beschikken
over een beroepservaring uniek in onze
wereld. Een motorhome is zoals een
nieuwbouw huis, met de hand gebouwd
moet er de eerste jaren wel eens aan
gesleuteld worden, maar vrees niet, onze
werkplaats kan elke herstelling aan en
lost ieder probleem direct en efficiënt op!
30 jaar ervaring maken hier een enorm
verschil.

4000m2 werkplaats: de grootste werkplaats van België vind je in Deerlijk. Want
eenmaal de camper geleverd, begint
het eigenlijk pas voor ons. We willen jou

UNIEKE SHOPS IN ALLE VESTIGINGEN
- De allernieuwste trends in accessoires & onderdelen
- Aparte shops en professioneel advies

FINANCIERING & VERZEKERING
Indien gewenst zoeken we voor jou:
- De scherpste financieringen
- De beste verzekeringen

MOTORHOME HOTEL
- Beveiligde 4000m2 stallingplaats
- Ter beschikking voor onze klanten aan scherpe prijzen
- 24/24u & 7/7d toegankelijk met persoonlijke code

{ENKEL TE DEERLIJK}

OVERNACHTINGSPLAATS: gratis voor 4 motorhomes
SERVICEPUNT: gratis voor onze klanten
GASFLESSEN SELF-SERVICE: gasflessen 24/24u
{4}
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3000m2 toonzaal
met de mooiste motorhomes van europa

verkoop: nieuw en 2de hands
verhuur, herstellingen, onderdelen
financiering & verzekering,
VanoShop
{5}
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4000m2 naservice
de grootste werkplaats van belgië

1000m2 wacht- en ontspanningsruimte
3000m2 toonzaal
8 ontwerpen
meer dan 400 motorhomes op voorraad
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Wij laten ons
motorhome
spreken.

Team Deerlijk
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2 HOOGSTRATEN

3 TREMELO

2

HOOGSTRATEN

3

TREMELO

showroom

showroom

JEUGDIG DYNAMISME EN EEN GLOEDNIEUWE SHOWROOM

Service, klantgerichtheid en kwaliteit, dat zijn zowat de basiswaarden
waardoor we elkaar gevonden hebben nu reeds meer dan 15 jaar geleden.
Toen we begonnen samen te werken, eind jaren ‘90,
was Vanomobil Hoogstraten nog een Fiat Professional dealer.
Vanaf 2001 trokken we 100% de kaart van de motorhomes
en met succes! Sinds enkele jaren staat met Frank Wouters reeds
de 2de generatie aan het stuur! En recentelijk kwam ook
zijn echtgenote Nadine hem vervoegen. Dit jeugdige dynamisme
vertaalde zich in 2018 in een gloednieuwe showroom
van 2000m2 en de komst van een Vanomobil Shop.

Laat
je meeslepen
door onze
motorhomepassie.

MET HET CAMPERHART OP DE JUISTE PLAATS
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Als
gepassioneerde
kampeerders,
altijd dichtbij onze
klanten.

Tremelo, ons jongste verkooppunt, straalt van de ambitie!
Ellen, Lennert, Mihai, Tom, Ludo en Niels zijn gebeten door het
kamperen en zullen je graag bijstaan in je keuze van de juiste
droomcamper! Samen vormen ze een van de jongste teams in
de sector en dat voel je meteen als je onze 4000m2 groot verkooppunt
te Tremelo-Baal binnentreedt! Geen moeite is hen te veel en geen
vraag te moeilijk als het over onze mooie campers of het kamperen
in het algemeen gaat. Kom zeker eens langs in ons gezellige verkooppunt
te Tremelo-Baal en wie weet, misschien loop je wel Sven Nys of een
ander bekend gezicht tegen het lijf!

melo
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Vernieuwde Shop

2000m2 showroom

nieuw en 2 de hands ★ verhuur ★ herstellingen ★ carrosserie ★ onderdelen ★ financiering & verzekeringen ★ VanoShop
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nieuw en 2 de hands ★ verhuur ★ herstellingen ★ onderdelen ★ financiering & verzekeringen ★ VanoShop
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en Adria is oerdegelijk! De Sloveense constructeur staat
voor passie en ervaring. Dit jaar hebben ze hun twee sterkste
producten, de Coral en de Matrix, volledig vernieuwd.
En bij hun camperbusjes hebben ze nu ook een nieuw model met
pop-top dak, de Twin Sport. En wij maar denken dat het niet meer beter kon.
We zijn dan ook fier om Adria te kunnen vertegenwoordigen.
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Merk:

gamma dat in België geproduBETROUWBAARHEID
ceerd zou worden. In 2005 werd
Adria behoort tot de top van de
VALUE FOR hun fabriek vernieuwd, waardoor
Europese motorhome construcMONEY
hun productie kon worden opgeteurs. De fabriek is gelegen in Novo
voerd tot 17000 stuks per jaar.
Mesto (Slovenië) en is één van de
meest vooruitstrevende productieappaSpecialiteit:
raten in heel Europa. Anders dan de andere
De Adria camperbus is sinds jaar en dag
merken heeft Adria geen grote thuismarkt
hun referentie en dit jaar breiden ze hun
en dat hebben ze kunnen ombuigen tot een
reeks uit met een model met pop-up dak: de
sterkte. Over de jaren heen is Adria er wonTwin Sport. Ook hebben ze in de markt van
derwel in geslaagd een productiesysteem
half-integraals met en zonder hefbed een
op te zetten dat het mogelijk maakt ieder
stevige reputatie opgebouwd. De combinaproduct vlot aan te passen aan de wensen
tie ontwerp, stijl en kwaliteit is hoe ze zich
en behoeftes van ieder land.
onderscheiden. De Coral en Matrix krijgen
dit jaar dan ook een volledige opwaardering,
Filosofie:
zowel op vlak van interieur als van exterieur
Adria beseft maar al te goed dat vrije tijd
met onder meer een nog groter SunRoof,
heel waardevol geworden is in onze huivernieuwde badkamer en keuken en nieuwe
dige samenleving en dat een motorhome
hedendaagse inrichtingsmogelijkheden. Met
veel geld kost. Betrouwbare partners zijn
de Sonic voegen ze ook nog een waardevolle
dus belangrijker dan ooit. Hun uitgangsintergraal toe aan hun reeks.
punt is dan ook om zoveel mogelijk waarde
voor je geld te creëren. Adria streeft ernaar
de meest betrouwbare partner te zijn door
campers te leveren waarop je altijd en overal
kan rekenen.

Geschiedenis:
1965 was het jaar waarin Adria de eerste
caravan bouwde. Zo’n 15 jaar later waren
ze al Europees marktleider! Het jaar ‘85
vormde een mijlpaal: ze namen hun intrek in
hun nieuwe fabriek in Novo Mesto en ze ontwikkelden hun eerste prototype op een Fiat
Ducato chassis, wat de basis was van een
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TWIN REEKS
HERWERKTE INDELINGEN
14 VERSCHILLENDE MODELLEN
KEUZE UIT FIAT OF CITROËN
VERBLUFFENDE AFWERKING
ELEGANTE & TIJDLOZE INTERIEURS
PANORAMISCH DAKRAAM BIJ SUPREME
Dankzij revolutionair
dubbelwandig panoramisch
venster bij de Twin Supreme
is condens verleden tijd!

TWIN AXESS
€

vanaf

42.595

btw
incl.

e wand

Badka

ivoterend
mer met p

De TWIN reeks blinkt uit door zijn
vernieuwingen. Geniet van het
eindeloze ruimtegevoel dankzij het
revolutionaire panoramisch dak
in de Supreme. Door het ingenieuze
design van de badkamer, tover je
deze met een pivoterende wand in
no time om tot een mooie en
makkelijk te onderhouden douche.

TWIN PLUS
€

vanaf

44.295

Nog steeds behoort de Adria TWIN
tot de absolute lieveling van de
camperbuskopers in gans Europa,
en dit is niet toevallig! De TWIN
wordt vooral geapprecieerd voor zijn
degelijke constructie, doordachte
indelingen, mooie afwerking en een
eerlijke prijs.

1
NEW 202

btw
incl.

RT
TWINdSaPcO
hter

liftbe op dak
& pop-t

TWIN SPORT:
Liftbed achter + groot Pop-Top dak
= maximale flexibiliteit op
slechts 6,40m lengte.

€

vanaf

48.495

btw
incl.

Meet the campervan of
the 21th century!

TWIN SPORT €
{12}

vanaf

57.795

btw
incl.

VANOMOBIL

TWIN SUPREME

Slaapplaats voor 2, 3 of 4,
grote en multifunctionele
fietsengarage en panoramisch
venster voor extra licht.
Uniek: zelfs met Pop-Top dak nog
plaats op het dak voor airco!

{13}

Volledige
nieuwe
generatie
motorhome
s

tip!

Met uitzondering van 		
de Matrix Plus 600DT
		zijn
alle nieuwe Matrix,
=C
RIJBEWIJS
Coral Plus en Supreme
modellen met hun 7,5m lengte best te
bestellen op Heavy chassis en dus te
besturen met een rijbewijs C.

NEW 2021

CORAL PLUS &
SUPREME
NEW 2021

MATRIX PLUS &
SUPREME

>7m

Verschil tuss
bezit een e en Matrix en Cora
xtra hefbed
l:
boven de z de Matrix
ithoek

ALLE TECHNIEKEN IN DUBBELE
VLOER = LAGER ZWAARTEPUNT =
STABIELER RIJGEDRAG
VOLLEDIG VLAKKE VLOER MET
GEMIDDELD 2m STAHOOGTE

4-SEIZOENSCAMPER: 100% VORSTVRIJ, KRACHTIGE VERWARMING
OOGSTRELENDE, MODERNE EN
PRAKTISCHE BINNENDESIGN
CORAL = ADRIA SUNROOF:
GENIET VAN DE STERREN TIJDENS
JE AVONDMAAL
MATRIX = PERFECT IN HET
PLAFOND WEGGEWERKT EXTRA
HEFBED VOOR 2
KEUZE TUSSEN 2 INTERIEURDECORS EN 8 INTERIEURSTOFFEN
(WAARVAN 3 LEDER)
vanaf

64.195

btw
incl.

VANOMOBIL

€
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“ ADVENTURER “

CORAL AXESS 600SL

€

vanaf

57.995

uw voordeel = €

URER"
"ADVfEbNijTVANOMOBIL

exclusie
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btw
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€

vanaf

58.995

uw voordeel = €

670SL
€ 64.995

8.220

› Koppelrijke 140pk motor
› Full Entertainment systeem met touchscreen
› 100% wintervast
› Handige badkamer met aparte
douche dankzij pivoterende wand
› Coral: grootste panoramische skyroof
op de markt
› Matrix: extra 2persoonsbed boven zithoek
› Grote fietsengarage met dubbele toegang
› Alle nodige opties reeds inbegrepen:
luifel, Remifront, Full Entertainment systeem,
achteruitrijcamera, XXL inkomdeur, …

Met de CORAL en MATRIX ADVENTURER REEKS
wensen we de kwaliteit, afwerking en doordachte indeling
van de Coral en Matrix reeks toegankelijker te maken voor
meer klanten. Met zijn ruime twinbedden (2x 203x82cm),
grote fietsengarage en mooie badkamer met aparte douche
en gezellige L-zit biedt hij jou alle comfort van een ruime
reiscamper op slechts 7m. Deze compacte lengte zorgt
er niet alleen voor dat je vlotter parking vindt, maar ook
dat hij eenvoudiger te besturen is en vooral dat je gewone
autorijbewijs volstaat, ook met een volgeladen koffer.

=5

>7m
=C

RIJBEWIJS

Ging je als kind kamperen? Die kampeervakanties vergeet je nooit!
Deze ADRIA CORAL XL AXESS FAMILY EDITION heeft een krachtige 165pk motor, zijn
Heavy 4,4T chassis met aangepaste remmen en met alle denkbare elektronische
remhulp-systemen (ABS, ESP, EBD) zorgt altijd voor de hoogste veiligheid van je gezin.
Bovendien heeft de Coral XL Family een handige leefruimte voor 5 personen.
Dankzij de reuzealkoof van 210x140cm met panoramisch dakraam inbegrepen,
de ruime badkamer met gescheiden douchecel, de kwalitatieve matrassen,
de ruime zithoek en de gigantische fietsenkoffer met twee toegangsdeuren,
heb je alles voor een geslaagde vakantie!
Zo wordt je Adria Coral XL gegarandeerd een lid van de familie.

=5

= 4/4

VANOMOBIL

= 4/2

6.320

› Koppelrijke 165pk motor met
1000kg laadvermogen
› Full Entertainment systeem met touchscreen
› Heavy chassis met krachtige remmen
en ABS/ESP/EBD
› Ruime badkamer met douchecabine langs
beide zijden afsluitbaar
› Grote fietsengarage
met dubbele toegangsdeur
› Echte wintercamper:
100% vorstvrij en 6000 Cal verwarming
› Uniek groot alkoofbed met
panoramisch dakventer
› Alle nodige uitrusting reeds voorzien:
luifel, remifront, L-zithoek, Traction plus,
leder stuur, achteruitrijdcamera, veiligheidsdeur met raam, verwarmde vuilwatertank, …

736x307cm |

699x285cm |

btw
incl.

Bovenop de vele kwaliteiten van de
AXESS biedt de “FAMILY EDITION”
reeks volgende voordelen:

btw
incl.

Bovenop de vele kwaliteiten van de
CORAL en MATRIX AXESS biedt de
“ADVENTURER” je volgende voordelen:

l ruimte
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CORAL XL AXESS

uw voordeel = €

MATRIX AXESS 600SL

exclusie

“FAMILY EDITION“

vanaf

8.220

DITION”
“FAMILfYbijEVANOMOBIL
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#vanocation wedstrijd

e gingen het voorbije jaar dan misschien een ongewone zomer tegemoet,
maar de Vanomobil familie liet zich niet door Corona van de wijs brengen.
Dankzij onze #vanocation wedstrijd zagen we hoe onze motorhomes opnieuw heel Europa
doorkruisten en hoe ze zorgden voor een langverwacht avontuur of welverdiende rust.
We maakten een selectie van 10 finalisten uit de vele inzendingen & lieten onze Facebookvolgers beslissen.
De winnende foto’s zijn van: Wim Arnolds, Tino Goudeseune en Sven Vermeyen.
Zij wonnen een waardebon van €100, €50 of €25 in onze Vano Shop.

een hoop andere pluspunten. Dankzij het
verzekeringsgeld hebben we plots budget
om een zonnepaneel te steken en de originele camperbanden te vervangen door
een setje seizoenbanden. Onze nieuwe
Knaus is ineens Scandinavië klaar en we
hebben nog budget over om naar misschien wel de duurste Europese bestemming te gaan: Noorwegen!
Maar dan moeten we het land nog binnen
geraken natuurlijk, want op dat moment
scoort België helemaal niet zo goed op
de schaal van Corona. Op zaterdagavond
lezen we dat Noorwegen de maandag een
nieuwe lijst zal publiceren van alle rode
landen, van waaruit toerisme verboden
wordt. Zonder enige voorbereiding kopen
we het laatste bootticket en slagen erin
om een dag later, zondagavond 23u59
bus aan wal te zetten in Noorwegen.
Via de ‘snelweg’ rijden we naar de
Lofoten, waarna we besluiten dan maar
ineens verder te rijden naar Noordkaap
– we zijn nu toch in de buurt – en via de
Noorse scenische routes terug te keren
naar het zuiden. Het is een prachtige reis:
7000 kilometer weg, sneeuw, ijs, bergen,
meren, fjorden, rendieren, leuke steden…
Noorwegen heeft alles, maar je betaalt
er natuurlijk wel voor. Gelukkig kan je met
een camper voldoende meesleuren zodat
het uiteindelijk nog meevalt.

1

EERSTE PLAATS:
Wim, Katia & Pawlov

Lees hun verhaal achter de foto:

De Gouden Route in Noorwegen
Wegens gezinsuitbreiding - lees de
komst van Pawlov, de Golden Retriever –
besloten we vorig jaar de overstap
te maken van reismotorfietsen
naar een camperbusje.
Alle vrije weekenddagen spenderen we
aan het zoeken naar de voor ons ideale
camperbus. Na een maandenlange vergelijkende studie en een weekje een camperbusje te huren, besluiten we te gaan voor
de Dreamer. De vooruitstrevende indeling,
skyview en de grote koelkast zijn voor ons
de doorslaggevende elementen.
{18}

TWEEDE PLAATS
Tino Goudeseune

Lees het
volledige
verslag binnreisen
op onze blogkort

Lees hun verhaal achter de foto:
We willen graag een rondrit doen in eigen
land en besluiten voor het eerst een camper te huren bij Vanomobil Deerlijk. Na een
piekfijne uitleg en een tussenstop thuis
om in te laden, vertrekken we richting
Dinant. Het is de bedoeling om via secundaire wegen te reizen om zoveel mogelijk
van het landschap te kunnen genieten.
Al snel blijken alle campings in de buurt
vol te zitten, dus zit er niets anders op
dan “wild” te kamperen (lees: een plekje
waar je mag parkeren en overnachten,
maar zonder voorzieningen). We
vinden vrij snel een plaatsje nabij het
Kasteel van Walzin. Het is een beetje
onwennig zo zonder voorzieningen, maar
de camper biedt alles wat we wensen.
Vanuit Dinant rijden we richting
Herbeumont langs kronkelende wegen en
stoppen af en toe eens om van het uitzicht te genieten. Na zo’n 150km bezoeken
we het fort van Herbeumont.

We bezoeken ook nog La Roche En
Ardenne en rijden van daaruit richting de Oost Kantons om te eindigen in
Bütgenbach: mooie stad en meer met
stuwdam. Van daaruit bezoeken we het
hoogste punt van België en Lac de la
Gileppe. We vinden de Ardennen zo mooi
dat we terug in zuidelijk richting rijden
naar Durbuy, toch wel één van de meer
toeristische stadjes van de Ardennen.
We vinden er een staanplaats voor
campers aan de Ourthe.
Vervolgens trekken we naar Haspengouw.
Onderweg bezoeken we het kasteel
in Sint Pieters Voeren en het doorkijk
kerkje in Borgloon. We vinden een mooie
staanplaats voor campers tussen de
fruitbomen van de Verborgen Parel in
Hoepertingen. Op onze laatste dag rijden
we naar het Kasteel van Horst, waar we
de winnende foto nemen. Na nog een
bezoek aan het mooie Mechelen rijden we
uiteindelijk huiswaarts.
Onze eerste camperreis is ons heel goed
bevallen, waarvoor dank aan Vanomobil!

2

De winnende foto werd genomen op de terugweg in Zuid-Noorwegen, meer bepaald op een
doodlopende tolweg midden in de bergen bij
Isfjorden in de buurt van Andalsnes. Het klinkt
misschien niet zo bekend, maar het is de start
van de scenische route Geiranger-Trollstigen,
ook wel de Gouden Route genoemd en zeker
één van de vele hoogtepunten van Noorwegen.

In september ligt de contactsleutel van
ons nieuwe busje klaar bij Vanomobil
Hoogstraten en begint het plannen van
ons eerste tripje. Noorwegen staat reeds
lange tijd bovenaan onze wishlist, maar
het is niet bepaald een goedkope bestemming. Bovendien moeten er wel nog wat
aanpassingen aan de bus gebeuren alvorens we naar het noorden kunnen trekken. De Scandinaviëreis stellen we dus
nog even uit en we trekken begin 2020
voor enkele weken naar het zuiden van
Spanje en Portugal om wat te “oefenen”.
In de zomer staan Italië en Sicilië op het
camperprogramma.
Maar… dan breekt Corona uit. Het ene
reisplan na het andere valt in duigen.
De reisbus krijgt een vaste parkeerplaats
voor de deur en om bezig te blijven worden de reisplannen ingeruild voor reno-

vatiewerken. Dan slaat het noodlot toe,
want één van de aannemers, die blijkbaar
nog niet uitgeslapen was, ramt onze
Dreamer in de flank. Slechte timing, want
dealers, verzekeringsmaatschappijen,
verzekeringsexperts… alles en iedereen
was in lockdown. Begin mei wordt de
beschadigde camper naar Hoogstraten
gebracht en na enkele weken valt het
verdict: totale afschrijving. Pluspunt:
we mogen opnieuw gaan shoppen en
deze keer met een ruimer budget dankzij
een goede verzekering. Minpunt: een
bekend viroloog moedigt in volle coronacrisis iedereen aan om te reizen met de
motorhome, waardoor het aanbod busjes
al flink aan het slinken is.
Uiteindelijk wordt het de Knaus Boxstar
600. Geen Skyview, geen afzonderlijke
douche, geen grote koelkast, maar wel

We willen iedereen bedanken die een
duimpje gegeven heeft aan de foto en we
zullen de bon gebruiken om de bus verder
klaar te krijgen voor het komende winterseizoen.
Foto’s van deze en volgende reizen kan
je volgen via onze busjes Instagram
rv_there_yet73

Pawlov in

de Knaus

Boxstar 6

00

DERDE PLAATS
Sven Vermeyen

Lees hun verhaal achter de foto:
Met je Vano de zonsondergang tegemoet.
Na lang twijfelen besluiten ook wij onze
reis naar Oostenrijk deze zomer te annuleren en het moto “vakantie in eigen
land” te volgen. We maken een kort tripje
naar Cerfontaine en naar de mooie camperplaats Le Palis in Rochefort. De foto
werd genomen tijdens een fantastische
zonsondergang, want die zijn er gelukkig
ook in België hé. De aanschaf van onze
motorhome enkele jaren geleden blijft de
beste beslissing ooit. We genieten enorm
van de vrijheid. Zomer of winter, dat maakt
niets uit, je hebt altijd je genot bij de hand.
We zijn Vanomobil heel dankbaar voor het
helpen verwezenlijken van onze droom.

3

Volg ons op:
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Dag Ciska! Jullie trokken er
we langs de Loire.
deze zomer op uit met maar
Wildkamperen
liefst vier motorhomes!
mag eigenlijk niet in
Ja! (lacht) Dat was echt
Frankrijk, maar we
De b
aby in
geweldig. Mijn man en ik
kozen onze plekjes
de ca
mpe
r
wilden graag met onze
zorgvuldig uit en zorgden
drie kinderen en hun
ervoor dat we niemand
gezinnen op reis. Ze hadden elk
last bezorgden. Daarna zijn
hun partner mee en twee van hen namen
we opgesplitst. Mijn jongste zoon heeft
een kindje mee van een jaar. Met zo’n
nog heel Normandië verkend en kampeerbende reizen kan al snel heel intens worde op de stranden met de voetjes in het
den natuurlijk, daarom was het ideaal dat
zand. Hij en zijn vriendin hebben meer
we elk onze motorhome hadden. Zo was
van het camperleven genoten dan ze in
er toch voldoende comfort en privacy
eerste instantie verwacht hadden. Mijn
voor elk van ons.
dochter had nog een trip door Engeland

familie

M

isschien ben je hen wel tegengekomen deze zomer: vier motorhomes, waarvan één gestipte,
die in kolonne langs de Loire reden of in een cirkel op een camping opgesteld stonden.
Dan hoef je niet langer te speculeren over hun verhaal, je kan het hier lezen.
Ontmoet Ciska en haar grote en hechte familie.

Bürstner City Car

Chausson Welcome 716

Adria Twin Supreme

Chausson Flash C714GA

Kamperen langs de Loire
{20}

Ik heb enorm genoten van de avonden onder onze
partytent, omgeven door onze motorhomes.
Dat klinkt inderdaad als de perfecte
reisformule voor een grote familie.
Inderdaad. We hadden op voorhand een
camping geregeld waar we veel ruimte
hadden. Zo konden we de motorhomes
in een cirkel zetten. Op het binnenplein
stond dan een partytent met lange tafel
waar we samen konden eten en genieten.
Als we gingen slapen trokken we ons dan
terug in onze motorhomes. Perfect.
Maar jullie vertrek verliep niet zo vlot als
gehoopt?
Nee dat klopt, we hadden echt pech. Één
van de campers gaf plots een foutmelding, net toen we wilden vertrekken. We
zijn dan met een volgeladen motorhome
terug naar Vanomobil gereden en hebben
alles moeten overladen op de parking
naar een reservemotorhome. Dat was
natuurlijk even balen hé, maar we waren
wel heel opgelucht dat onze reis gewoon
kon doorgaan zoals gepland.
Waar gingen jullie dan uiteindelijk heen?
De eerste week stonden we op Camping
du Tertre bij Lac d’Amance in Troyes. We
gingen vooral veel varen en waterskiën
op het meer, dat was echt super. Daarna
hebben we nog twee dagen samen in
kolonne gereden en wildkampeerden

gepland. Corona strooide echter roet
in het eten en die plannen vielen in het
water. Een hele teleurstelling natuurlijk.
Bovendien had hun kindje nood aan zijn
eigen bedje dus zijn ze dan maar terug
naar huis gereden. Mijn oudste zoon,
ten slotte, is nog helemaal naar Île de Ré
gereisd. Ook zij vonden het camperleven
helemaal geweldig. Toen ze terug thuis
kwamen, hebben ze zelfs de laatste
nacht nog op hun oprit gekampeerd. Bij
het opstaan begon mijn schoondochter
uit gewoonte het flesje op te warmen
op het gasvuur terwijl ze gemakkelijk
de microgolf in hun huis kon gebruiken
(lacht). En mijn man en ik? Wij zijn
nog enkele dagen op hotel geweest…
dat deed wel deugd na een week
kamperen! (lacht)
Wat was voor jou het hoogtepunt
van de reis, Ciska?
Ik heb enorm genoten van de avonden
onder onze partytent, omgeven door
onze motorhomes. Als je iets nodig had,
liep je gewoon even je motorhome binnen
om het te halen, we hadden alles zo bij de
hand. We hadden ook lichtjes opgehangen, er was muziek en we genoten hele
avonden van elkaars gezelschap. En dat
met de mensen die je het allerliefste ziet.

R

A camper with a view

Zouden jullie het opnieuw doen?
Zeker weten! Maar ik denk wel dat we
zullen wachten tot de kinderen een jaar of
vier zijn. Nu hadden ze de ideale leeftijd:
je kon ze gewoon in hun stoel of mobiel
parkje zetten en je wist zeker dat ze veilig
waren. Ze sliepen ook in een soort van
strandtentje met matrasje en muggennet
met rits. Op die manier zag je hen, lagen
ze comfortabel maar konden ze toch nergens heen. Maar volgend jaar zullen ze
niet meer zo gemakkelijk blijven zitten hé
en dan wordt het meteen minder evident.
Je moet ze constant in de gaten houden, erop letten dat ze niet weglopen of
zichzelf op een andere manier in gevaar
brengen. Eens ze wat ouder zijn, doen we
dergelijk reisje zeker opnieuw!

super!
Heel erg bedankt om je verhaal met ons te
delen en de groetjes aan de hele familie.
{21}
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ürstner klinkt je ongetwijfeld bekend in de oren.
Deze Duitse constructeur produceert heel degelijke campers
met heel gezellige, praktische en ingenieuze interieurs.
Bürstner streeft naar unieke leefruimtes met een klimaat waarin
iedereen zich onmiddellijk thuis voelt. Dit jaar brachten ze dol fijn nieuws:
de comeback van de Delfin! En met onze Toscany profiteer je
van een uitrusting met ongeziene prijs.
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hele Europese motorhomewereld een
scharnierjaar wanneer Bürstner
Dit Europees topmerk behoort tot de
de half-integraal met paviljoenErwin Hymer Group en bouwt kwaDEGELIJK
bed ontwikkelt: een nieuw soort
litatief hoogstaande motorhomes
DESIGN
motorhome is geboren. In 2012
tegen zeer competitieve prijzen.
INNOVATIEF
bewijst Bürstner nogmaals haar
De productie-eenheid ligt in Kehl
GEZELLIG
innovatief karakter door de lance(D), in het hart van Europa en op
ring van de Brevio, een camperbus
een steenworp van Strassbourg (F),
met camper-wandconstructie en in 2015
waar jaarlijks een 5000-tal motorhomes
opnieuw door een hefbed voor het eerst in
van de band lopen. De Bürstner campers
de lengte te monteren.
zijn de Europese motorhomes bij uitstek, de
ideale mix tussen de “grundlichkeit” van het
Specialiteit:
noorden van Europa en het “design” uit het
Bürstner is het typevoorbeeld van een
zuiden van Europa.
“generalist”, die binnen elk segment van de
motorhomemarkt een aantrekkelijk aanbod
Filosofie:
heeft. Ze kennen een lange traditie van inteBürstner staat voor kwaliteit en dat betegraal modellen die sinds tientallen jaren een
kent dat men ook zo weinig mogelijk afhanbelangrijke rol spelen in het segment. Dit
kelijk wil zijn van derden. Dit vertaalt zich in
jaar kijken we uit naar de nieuwe Elegance.
het feit dat ze alles zelf wensen te produBij de half integraal kunnen we opnieuw
ceren om de kwaliteit te beheersen. Maar
rekenen op de Lyseo TD en mogen we de
uiteraard willen ze meer bieden dan enkel
Delfin reeks die voor het eerst uitgebracht
een degelijke motorhome. Deze moet ook
werd in 2003, terug in onze armen sluiten.
aangenaam zijn om in te vertoeven, waarDe elegante blauwe dolfijn die terugkomt
door veel aandacht wordt gegeven aan het
in het interieur en exterieur zorgt voor een
binnendesign. Hun doel: je overal thuis voeherkenbaar en leuk detail. Bovendien verlen, ook onderweg.
went Bürstner ons dit jaar met de spiksplinternieuwe campervans Campeo en Eliseo,
Geschiedenis:
die de populaire City Car vervangen, en een
Het Duitse merk bestaat inmiddels al meer
vernieuwde versie van de Travel Van.
dan 60 jaar. Begin de jaren ‘50 bouwt
Gerhardt Bürstner in de schrijnwerkerij van
zijn vader zijn eerste caravan en in ‘58
wordt officieel het Bürstner merk boven het
doopvont gehouden. In 1986 stort Bürstner
zich met dezelfde overgave op de motorhomewereld en profileert zich al snel als een
belangrijke en innovatieve speler. 2008 is de
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Daarnaast heb je ook
de gloednieuwe ELISEO.
Naast extra luxe, comfort
en uitrusting is deze ook
leverbaar met panoramisch dakraam.

NEW 2021

“ROADR

exclusief bij UNNER”
VANOMOBIL

“ROADRUNNER“

CAMPEO

Unieke prijs v
oor deze
zilveren HIG
H END CAMP
ER
met pop-up
dak

COMPACT, WENDBAAR EN
COMFORTABEL
UNIEK SFEERVOL EN
OPEN INTERIEURDESIGN

CAMPEO 600

MAXI ZITHOEK MET
UITGESNEDEN CABINEDAK

ROADRUNNER

VERBLUFFENDE AFWERKING
EN MATERIAALKEUZE
HANDIG GEPLAATSTE KOELKAST
OOK BEREIKBAAR VAN BUITEN
DOORDACHTE BADKAMER
MET VLIEGTUIGDEUR
PERSONALISEER JE CAMPER: 11
BUITENKLEUREN, 2 AFWERKINGSNIVEAU’S, 3 INTERIEURSTOFFEN
LEVERBAAR MET AUTOMAAT
EN/OF POP-UP DAK
UNIEK IN EUROPA: 10 JAAR
WATERDICHTHEIDSGARANTIE

€

vanaf

41.320

btw
incl.

€

vanaf

58.860

uw voordeel = €

btw
incl.

ook
leverbaar
met nieuwe
9-traps
automaat

18.410

Bovenop de vele kwaliteiten van de
CAMPEO biedt de “ROADRUNNER”
je volgende voordelen:
› Standaard zilver metaal geïsoleerd
pop-up dak met dubbel bed
› Dynamische Zilver buitenlook met
mat zwarte accenten
› Exclusief: tabakskleurig echt leder zithoek
› Uniek: dubbel bed beneden 152cm breed,
in een flits ombouwbaar tot fietsengarage
› Full-Entertainment System met Bluetooth
en achteruitrijcamera
› Nog meer autonomie dankzij de
standaard dubbele woonbatterij
› Verbluffende standaarduitrusting
met oa. kwalitatieve Antraciet Thule luifel,
Remifront cabineverduistering, muggenhor,
elektr. opstap, grote dieseltank, leder stuur
met radio-bediening, cruise control, ESP,
Traction+, …

Op zoek naar een multi-functionele campervan voor 4 met alle denkbare luxe,
voor de meest avontuurlijke bestemmingen? Deze ultra-luxueuze ROADRUNNER
heeft zowat alles standaard, en nog veel meer. Net geen 6 meter lang, maar
toch alle denkbare luxe en comfort voor 4 dankzij het ruime dubbel bed in het
meegelakte pop-up dak (de kids zijn er gek op), High-End interieur met echt leder
tabaksbruin salon en tal van indirecte LED verlichting, comfortmatrassen, een
praktische keuken met geniaal geplaatste koelkast en ruime badkamer met
vliegtuigdeur! De ROADRUNNER ziet er lekker sportief uit in zijn Zilver metaalkleur
gecombineerd met tal van mat-zwarte accenten en bi-color 16” alu velgen!

599 cm
285 cm

Tundra Ree
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NEW 2021

NEW 2021

DELFIN T

ELEGANCE

FRISSE BUITENLOOK
BLAUWE
DETAIL MET MET
MODERNE
DOLFIJN OP
MODERN
DESIGN
DE BUITENKANT

SUPER LIGHT CHASSIS (SLC) 5,5T
DUBBEL BODEM 36 cm

GEZELLIG
EN SFEERVOL INTERIEUR
ZACHTE HARMONIEUZE
VORMEN
DEMOCRATISCHE
PRIJS
KEUZE UIT 2 BEKLEDINGEN
DEGELIJKE
MATERIALEN
EN
HARMONIEUZE
LICHTSFEER
DOORDACHTE INDELINGEN
KEUZE TUSSEN PANORAMISCH
PAVILJOENBED
DAK EN HEFBEDOF SKYROOF

??.???

btw
incl.

54.940

btw
incl.

OOK LEVERBAAR IN SUPER
LUXUEUZE
vanaf HARMONY LINE

€

10 JAAR
WATERDICHTHEIDSGARANTIE

€

vanaf

Delfin,
de perfecte
,
betaalbare
re
voor de mo isgezel
avonturen m oiste
et
4 personen 2 tot
!

MERCEDES 9-TRONIC
Luxe en technologie
vervat in éénzelfde
Premium Liner

DESIGN, LUXE EN
TECHNOLOGIE IN ÉÉN
EERSTE MOTORHOME
MET INDUS TECHNOLOGIE

€

vanaf

120.170

910G | 891x232cm |

=4

=4

920G | 891x232cm |

=4

=4

btw
incl.

VANOMOBIL

Bürstner heeft een grote traditie in de bouw van luxe Liners. Na meer dan 4 jaar studie en ontwerp presenteert Bürstner met veel
trots hun gloednieuwe luxe integraal ELEGANCE! Voor het chassis hebben de ingenieurs voor het beste gekozen, het in huis ontwikkelde SLC chassis met een MTM van 5,5T en voorgestuwd door een Mercedes aandrijfkop met de verbluffende 9-tronic automaat.
Het SLC (Super Light Chassis) chassis is volledig uit Aluminium gemaakt. Naast het gewichtsvoordeel biedt dit chassis ook de mogelijkheid om een dubbele bodem te ontwerpen van maar liefst 36cm. Deze extra ondervloerse ruimte leent zich niet alleen perfect
voor alle technieken vorstvrij in te bouwen (Alde verwarming, watertanks, kanalisaties, enz.) maar biedt extra handige bergruimtes.
De ELEGANCE is ook de eerste motorhome die je kan bestellen met het revolutionaire INDUS toiletsysteem, ontwikkeld door Thetford.
Maar eerst en vooral zal je onder de indruk zijn van de prachtige binnendesign, kwalitatieve materialen en praktische inrichtingen.
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“ TOSCANY “

€

vanaf

59.800

uw voordeel = €

"T
exclusi OSCANY"
ef bij

btw
incl.

15.130

bij V
exclusief

“ FUTURA“

VANOM
OBIL

De Delfi
n
Citroën T690G
g
met no eüpgraded
oi
opties. t geziene
G
dan oo oedkoper
i t!

“FUTURANAO”MOBIL

€

vanaf

68.680

uw voordeel = €
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Bovenop de vele kwaliteiten van de
DELFIN T690G biedt de “TOSCANY”
je volgende voordelen:

Bovenop de vele kwaliteiten van de
LYSEO TD 680G en TD 690G biedt de
“FUTURA” reeks je volgende voordelen:

› Krachtige 140 pk Euro 6D motor
› Twinbedden achter van 2m lang
› Zithoek omvormbaar tot extra bed
› Net geen 7m lang
› 500 kg laadvermogen
› Handige badkamer met aparte
douche dankzij pivoterende wand
› Talrijke dakluiken en de grote skyroof
› Grote fietsengarage met dubbele toegang
› Bijkomend panoramische dakluik
boven zithoek
› Automatische satellietinstallatie
› LED Tv 22” met decoder
› Exclusieve luxueuze en
gepersonaliseerde interieurstof
› 10 jaar waterdichtheidsgarantie
› Alle opties reeds inbegrepen: luifel,
remifront, multimedia met achteruitrijcamera, extra kofferdeur, XXL inkomdeur,
…

› Krachtige 140pk motor
› Echt lederen Osaka interieur
van topkwaliteit
› Volautomatisch satelliet installatie
› 100% WINTERVAST
› Onder 7m = rijbewijs b
› Multimedia station met
Bluetooth kit & camera
› Verkrijgbaar met of zonder paviljoenbed
› Thermofloor: extra opbergruimte
in dubbele verwarmde vloer
› Twinbedden 85cm breed
› LED Tv 22” met decoder
…

Net geen 7m lang en dus lekker handig voor iedere bestemming. Extra voordeel van
deze afmeting is de meer dan 500kg nuttig laadvermogen, en dat op auto-rijbewijs.
De ‘TOSCANY’, met oa. koudschuimmatrassen met 5 comfortzones, een XXL inkomdeur
met raam en dubbel veiligheidsslot, ééngreepsloten aan de twee kofferdeuren, praktische
badkamer met pivoterende wand om plaats te maken aan een echte douchecabine,
krachtige 6000W gasverwarming die ook werkt al rijdend dankzij de speciale veiligheidsontspanner, ruime keuken met 3-pits vuur en diepe en brede lades, extra groot
panoramisch dakluik boven de zithoek, handige hoge koelkast, extra set voor het
maken van een volwaardig 1 persoonsbed van de zithoek standaard meegeleverd…
‘TOSCANY’ comfort aan een aantrekkelijke prijs!

TD 680G

689 cm
295 cm

=4

= 2/4

699 cm
295 cm

=4

= 2/3
TD 690G

ook
verkrijgbaar
met nieuwe
fiat automaat
9 versnellingen

11.761

699 cm
295 cm

=4

=4

De motorhomes van de toekomst, die kan je vandaag al kopen bij Vanomobil.
Met de FUTURA brengen we je een onwaarschijnlijk aanbod. Dankzij onze intense
samenwerking met Bürstner en onze grote aankoopkracht bieden we je deze
140pk sterke Duitse 4p halfintergraal met dubbele bodem en lederen Osaka interieur aan voor €68.680. Het succesmodel van Bürstner, de Lyseo TD 680G kan je nu
ook bestellen in Futura afwerking en zo genieten van alle voordelen dat deze
heel exclusieve reeks biedt! Daarenboven beschikt de
Lyseo TD 680G Futura over een echt fornuis met gasoven!
Kom hem snel bekijken want we hebben slechts een
beperkt volume aan deze prijs!

Perfecte afwerking
met het prachtige
Osaka leder interieur

VANOMOBIL

TD 680G
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van een schuifsysteem kiezen tussen
een toilet of een douche. Dat was nogal
krap als je wilde douchen na zo’n veldrit.
Nu hebben we een ruime badkamer waar
alles vast in staat en die we dankzij een
schuifdeur kunnen afsluiten van de rest
van de camper, waardoor we meer
privacy hebben. Handig, want het kan
soms de zoete inval zijn tijdens zo’n
wedstrijd.

Sven Nys
aan het

WOORD

Thibau & Sven Nys
on the road met hun Bürstner tijdens het
TV programma“DNA Nys”

V

eldritlegende Sven Nys en kind aan huis bij Vanomobil,
koos een tijdje geleden voor de Bürstner Ixeo I 727G.
Niet alléén de fiets, maar ook de motorhome heeft intussen de nodige
kilometers op de teller. Hoogtijd dus om polshoogte te nemen bij de
voormalige wereldkampioen veldrijden en zijn zoonThibau.
{fingers crossed: wereldkampioen in spe}

Dag Sven, het is alweer een jaar geleden
dat we elkaar spraken. En wat voor een
jaar. Jullie zijn vast blij dat het veldritseizoen dan eindelijk van start kan gaan?
Ja, we zijn inderdaad heel blij dat onze
crossers eindelijk weer wedstrijden
mogen rijden. Eindelijk kunnen ze weer
voldoening halen uit hun passie. Tijdens
de lockdown waren er immers geen wedstrijden. Ook de motorhome heeft dus
grotendeels stil gestaan. We zijn wel een
aantal keer gaan trainen in de Ardennen.
Dan nemen we graag de motorhome
mee, want dat zorgt toch wel voor enig
comfort. Maar dat was het dan ook. Dit
weekend is het, eindelijk, de allereerste
wedstrijd van het jaar. En meteen een
specialleke: Thibau rijdt voor het eerst
als prof mee! De wedstrijd vindt plaats
in Zwitserland en natuurlijk gaan we er
naartoe met de motorhome!

{30}

Zwitserland, dat is een stuk verder dan
de Ardennen. Rijden jullie in één keer?
Het is een rit van 650km, dat is net te
doen in één dag vind ik. Het is een heel
aangenaam voertuig om zo’n afstanden
te doen hé. We vertrekken ’s morgens, in
alle vroegte. Het zijn heel comfortabele
ritten en doordat de motorhome niet te
groot is, kan je een redelijke snelheid
aanhouden.

al ons materiaal veilig opbergen. En door
corona zullen we er nu ook telkens in
overnachten.

Het overnachten gebeurde anders niet
altijd in de motorhome?
De renners kunnen meestal kiezen of ze
op hotel slapen of in hun camper en vaak
wordt er dan voor het zekere gekozen.
Nachtrust is toch wel essentieel als er
fysiek gepresteerd moet worden. Maar
nu door corona moeten we natuurlijk voor
het veiligste alternatief kiezen. Ziek worden is geen optie momenteel. Om zoveel
mogelijk kans op besmetting te voorkomen, willen we zo weinig mogelijk mensen betrekken en hotels vermijden. Dus
slapen we vanaf nu met ons drietjes in de
motorhome. Er is plaats genoeg en onze
bubbel blijft bewaard. Ik vind het eigenlijk
wel een fijn vooruitzicht, ik doe het al
20 jaar en vind het supergezellig om in de
motorhome te slapen.

Perfectie bestaat natuurlijk niet,
wat zou je veranderen aan je
motorhome als je kon?
Goh daar moet ik even over nadenken,
want ik ben eigenlijk echt heel tevreden over dit model. In die 20 jaar dat ik
met motorhomes rondrijd, heb ik wel al
gemerkt dat het altijd een uitdaging is
om de camper zo stil mogelijk te houden
tijdens de ritten. Het is natuurlijk een huis
op wielen hé, met kastjes, servies en
bestek en veel ander gerief dus eens je
ermee rijdt, kan er al eens iets beginnen
klepperen of ruttelen. Maar in die 20 jaar
heeft er zich al zo’n immense evolutie

voor gedaan. En dat zal alleen maar
verbeteren de komende jaren in de
nieuwe modellen.

Al 20 jaar motorhomefanaat! Dan heb je
ongetwijfeld ook al heel wat verschillende dealers ontmoet. Fijn dat je voor ons
gekozen hebt!
Dat klopt. Ik ben gewoon heel tevreden
van Vanomobil. Jullie hebben me nog
nooit teleurgesteld. Je merkt aan alles
dat jullie meegaan met de tijd en blijven
groeien. Ook de producten die jullie aanbieden evolueren mee en zijn van topkwaliteit. Klantvriendelijkheid en service zijn
prioriteit en dat merk je bij alles. Vorig jaar
nog, tijdens camping Vanomobil. Al de
klanten uitnodigen met hun motorhome
op een camping, dat is toch een geniaal
concept. En je merkte daar ook dat het
één grote familie is. Iedereen die ik sprak
was zo enthousiast en dankbaar over
Vanomobil, dat was mooi om te zien en
een geweldige ervaring voor alle aanwezigen. Daarnaast ben ik ook heel tevreden
over de ondersteuning. Bij problemen kan

je altijd bij iemand terecht voor hulp of
advies. En heel gemakkelijk voor ons:
één van de drie filialen is gevestigd bij
ons in Tremelo-Baal. Zie je?
Het totale plaatje klopt gewoon.

Dank je wel, dat is fijn om te horen.
Tot slot, ik en de hele Vanomobil familie
zijn benieuwd: kunnen we jullie avonturen in de motorhome opnieuw volgen
in DNA Nys binnenkort?
Ja er worden weer nieuwe afleveringen
gemaakt, maar het wordt wel op een iets
andere manier aangepakt deze keer. De
afleveringen zullen kortere fragmenten
zijn, die je kan bekijken op de website of
het youtubekanaal van Sporza. En dan
komt er waarschijnlijk wel nog een lange
aflevering over het nieuwe veldritseizoen
begin volgend jaar. Het is een fijne manier
om het motorhomeleven in beeld te brengen hé en het is ook leuk om te doen.
Daar kijken we alvast naar uit!
Heel veel succes met de komende
wedstrijden, wij duimen alvast.

Sven was er vorig jaar
ook bij op onze
“CAMPING VANOMOBIL”.
Hij vierde 30 jaar Vanomobil
samen met honderden
Vanomobil fans

Sven k
oo
BÜRSTN s voor de:
IXEO I / ER
727G

Ik ben heel tevreden van
Vanomobil. Je merkt aan alles
dat Vanomobil meegaat met
de tijd en blijft groeien.
Behalve als comfortabel transportmiddel, welke rol speelt de motorhome nog
bij dergelijke wedstrijden?
De camper is eigenlijk de centrale post
voor Thibau. Hij kan er de rust en focus
vinden die hij nodig heeft tussen al die
drukte. Hij kan er zich terugtrekken om
te douchen en zich om te kleden na verkenningen of wedstrijden. We koken er
ook effectief in, voor de wedstrijd staat
er steevast een pot pasta op het fornuis.
Iedereen van het team komt er ook langs
om hem een hart onder de riem te steken,
afspraken te maken of gewoon voor een
koffie. Er is veel bergruimte, we kunnen

Ja, in de Ixeo I is er natuurlijk wel meer
ruimte vergeleken met je vorige motorhome, dat komt nu wel heel goed van pas.
Extra ruimte is altijd een troef. Heel fijn
aan een integraal vind ik dat je vooraan
geen ruimte verliest. Je kan gewoon je
zetel draaien en je zit in het salon. Maar
de belangrijkste verbetering van deze
motorhome is toch wel het ruime sanitair.
In de vorige camper was het door middel

Motor: Fiat Multijet 150pk
Rijbewijs C1
Indeling: zithoek Face/Face +
twinbedden achter
Interieur: Malaga Star

727G | 749x296cm |
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Vanomobil cycling
Vanomobil sponsort al bijna 15 jaar één van de
grootste MTB-teams van ons land. Wat ooit startte met
8 enthousiastelingen is tegenwoordig een team van
meer dan 40 renners die vol enthousiasme elke week de
Vanomobil kleuren verdedigen in alle categorieën
(jong en oud, mannen en vrouwen). Met succes, want
enkele van de Vanomobil renners mogen zichzelf
Vlaamse kampioenen noemen, waaronder Sander Elen,
Jef Bertels, Jason De Graeve en Ilken Seynaeve.

Vanomobil, met een
voor cycling !

Maar de podia zijn niet het belangrijkste, wel de familiale
sfeer in de ploeg. En daar zorgen Raf Polfliet en Lydia
Poppe al jaren voor. Al sinds het prille begin leiden ze
het team. Elk jaar opnieuw zorgen zij er, samen met de
sponsors voor dat de rekensommetjes kloppen en dat
de renners in de beste omstandigheden kunnen sporten.
Bovendien organiseren ze ook de wedstrijd in Hamme.
Elk weekend opnieuw brengen ze het team samen rond de
prachtige Vanomobil camper. Door de mooie, opvallende
bestickering springt de camper overal meteen in het oog.

Fietsendragers voor in de garage

Thule VeloSlide

Gebruiksvriendelijke fietsendrager
voor uw RV-garageruimte

Gebruiksinstructies

Bedankt Lydia

team

s pi r i

t

en Raf

Hoewel dit jaar heel normaal begon met de jaarlijkse
ploegvoorstelling bij Vanomobil Deerlijk, verliep de rest
van het jaar allesbehalve vlot. Zodra Corona uitbrak, werden alle wedstrijden en evenementen afgelast. Een flinke
domper voor de 40 renners die stonden te popelen om
hun topvorm te verzilveren dit seizoen. Maar ook het team
stelt gezondheid boven alles en dus was het geduldig
afwachten. Op mountainbiken was er gelukkig nooit een
verbod en de renners konden alleen of in kleine groepjes
blijven trainen. Naarmate de maatregelen versoepelden,
werd er een aantal keer afgesproken voor groepstrainingen. Mét de nodige afstand en een wegkapitein uiteraard.
Het mountainbikeseizoen van 2020 is er ééntje om snel te
vergeten, maar dat tegelijk in ons geheugen gegrift staat.
Intussen blijven de renners trainen en zijn ze des te
gemotiveerder om volgend seizoen hun opvallende
Vanomobil pakjes in de spotlight te rijden.

Wil jij ook graag de kleuren van
Vanomobil verdedigen met
de mountainbike?
De ploeg is voortdurend op zoek naar nieuw talent,
jong en oud. Of heb je interesse om ze te steunen
als sponsor?
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Aarzel dan niet om contact op te nemen met Lydia en
Raf via info@vanomobilcycling.eu of neem een
kijkje op de website www.mtb-vanomobilcycling.eu

Handig systeem
De fietsendrager schuift
1.5 meter uit het voertuig

Handgreep
Uniek en gepatenteerd
bedieningssysteem met
slechts 1 hand

Plaatsbesparend
De drager kan zijdelings
verschoven of volledig
afgenomen worden

Positie fiets
De ideale positie van de
fiets kan zonder gereedschap geoptimaliseerd
worden

Contacteer ons via:
infoRV@thule.com

Bring your life
thule.com
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eze Franse constructeur heeft een heel sterk aanbod
in halfintegraals en biedt naast een kwalitatieve camper
ook vooruitstrevende en trendsettende binnen- en buitendesigns aan!
Ze hebben ook een aanbod in camperbusjes en sinds enkele jaren
een mooie integraal Exaltis genaamd. Dit jaar komen ze met een
heel interessante mix and match gamma: 3 modellen en 10 indelingen,
volledig op jouw maat samengesteld.
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Merk:

bouwen ze hun eerste alkoofNO-NONSENSE
model dat revolutionair wordt
Chausson is één van de meest
VERNIEUWEND
genoemd door het gebruik van
gereputeerde Franse merken op
PRIJS/KWALITEIT
een witte aluminium buitenplaat!
de Europese markt en behoort in
INDELINGEN
Door de jaren heen is Chausson
ieder Europees land tot de top 3. De
uitgegroeid tot de referentie van de
Chausson campers worden gebouwd
betaalbare middenklasse motorhome
in Tournon sur Rhône, temidden de wijnmet een unieke prijs/kwaliteitsverhouding.
gaarden van de Rhônevallei. Ieder jaar lopen
ongeveer 13.000 reisvoertuigen van de band
Specialiteit:
van één van de grootste productiesites van
Chausson is een “generalist”, dwz heeft elk
motorhomes in Europa (zo groot als 33 voettype camper in zijn gamma, maar heeft over
balvelden).
de jaren heen een grote expertise opgebouwd in de bouw van halfintegraal modelFilosofie:
len met of zonder hefbed. En dit jaar maken
Chausson wenst niet de goedkoopste motorze het extra interessant met hun unieke mix
home te bouwen, maar wel diegene met de
and match gamma. Je kan kiezen tussen
beste prijs/kwaliteit/uitrusting verhouding.
de First Line, de Vip of de Premium gecomBij Chausson vind je dus steeds een correcte
bineerd met de indeling die best aansluit
basisuitrusting en extra’s zijn altijd redelijk
bij jouw specifieke situatie. Zo creëer je de
geprijsd. Zeer reactief en vooruitstrevend,
perfecte motorhome op jouw maat.
komen ze regelmatig met nieuwe revolutionaire ideeën en modellen voor de dag.
Denken we maar aan de ingenieuze Sweet in
2013, de Welcome 620 en 630 in 2017 en de
revolutionaire Travelline vorig jaar.

Geschiedenis:
Chausson werd opgericht in 1903 en specialiseerde zich in de bouw van radiatoren
en tanks, om later te evolueren naar de
constructie van autobussen en voertuigen
met speciale carrosserieën. Het is maar vele
jaren later dat het zich richtte op de bouw
van omgebouwde bestelwagens. Hun eerste
model werd gepresenteerd op het “Salon
de l’Automobile” te Parijs in 1980. In 1984
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10 gen

indelin

MAXI SALON

630 | 699x292cm |
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640 | 699x292cm |

=4

=4

650 | 639x292cm |

=4

=4

720 | 719x292cm |

=5

=6

MIX &
MATCH
Combineer
erop los...

627GA | 699x292cm |

777GA | 719x292cm |

=5

=4

3

modell
en

model: FIRST LINE
TWIN BEDDEN

Chausson biedt dit jaar een zeer logisch
samenstelbaar aanbod bestaande uit de
10 populairste indelingen van het afgelopen jaar,
te combineren met 3 verschillende afwerkingsniveau’s, afhankelijk van je voorkeuren en budget.
De “FIRST LINE” is lekker prijsgunstig,
maar daarom niet uitgekleed.
De “TITANIUM VIP” biedt wat meer extra’s
voor slechts een beperkte meerprijs.
Is voor jou enkel het beste goed genoeg, dan
kies je resoluut voor de “TITANIUM PREMIUM”,
het mooiste dat Chausson in huis heeft!
Mix & match, combineer & profiteer!

› Lekker prijsgunstig maar niet uitgekleed
› Keuze tussen Ford en Fiat
› 10 verschillende indelingen
› 100% LED verlichting zowel binnen als buiten
› Standaard dieselverwarming = veiliger en minder
sleuren met gasflessen

€

vanaf

51.490

btw
incl.

› Opengaand panoramisch dakraam in cabine en
bijkomend panoramisch dakraam boven zithoek
› Elektrisch paviljoenbed optioneel leverbaar
(std op Maxi salon indelingen)

=5

=4

CENTRAAL BED
model: TITANIUM VIP

648 | 699x292cm |

788 | 719x292cm |

=4

=4

=4

› Streelzachte Fiat 9-traps automaat met 140 of 160pk
› Stijlvolle taup-grijze polyester buitenwand
› 16” matzwarte alu velgen voor een dynamische look
› Meegelakte bumper

€

vanaf

56.490

VANOMOBIL
{36}

716 | 749x292cm |
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=5

btw
incl.

H
neusjeet
van
de zalm
!

model: TITANIUM PREMIUM
› Ultra comfortabele en krachtige
Ford Transit 170pk met automaat
› Automatische grootlichten en ruitenwissers
› Premium meubilair, interieurstof en matrassen
› Luxe keukeninrichting: steelpanlade, kruidenrek,
flessenrek, prullenbakhouder, verlichte achterwand

2

› Traction Plus standaard
(elektr. wegrijhulp voor op drassige campings)
› BBQ-aansuiting
› Buitendouche

FAMILIALE INDELING

644 | 699x292cm |

1

€

vanaf

57.490

btw
incl.

3

› Bijkomende LED sfeerverlichting
› Heel wat nuttige extra’s: Remifront cabineverduitering, 12v ventilator dakluik slaapkamer, luxe
inkomdeur met centrale vergrendeling, mistlichten,
houten roostervloer douche, BBQ-aansluiting,
buitendouche, extra decoratiekussens, enz…
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“NORDI

exclusief C EDITION”
bij VANO
MOBIL
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“ NORDIC EDITION “

NORDIC EDITION 640

€

vanaf

58.490

btw
incl.
NORDIC EDITION 6040

699x292cm |
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=4

KEUZE UIT

NORDIC EDITION 720

€

vanaf

59.990

719x292cm |

=5

btw
incl.

=6

NORDIC EDITION 777GA

€

vanaf

59.990

719x292cm |

=4

btw
incl.

=4

NORDIC EDITION 788

€

vanaf

59.990

719x292cm |

=4

+PACK

NORDIC EDITION 640
NORDIC EDITION 720
NORDIC EDITION 777GA
NORDIC EDITION 788

btw
incl.

FORD OF
FIAT

COMPACTE
VOERTUIGEN

+/-7m
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ION

€ 9.110

€ 12.724

DIT
NORDIC E

Vijf luxueus en compleet uitgeruste Chausson motorhomes ontworpen voor het
hoge noorden, nu als speciale reeks te koop bij Vanomobil. Telkens rond de 7m
en dus vlot bestuurbaar met je gewone auto rijbewijs. Daarenboven betekent de
compacte lengte ook = overal welkom! De Nordic Edition geniet van het mooiste
interieur en afwerking die uit de Chausson fabriek rolt met talrijke extra afwerkingsdetails en uitrustingen en wordt altijd aangedreven door een krachtige motor
(Fiat 160 of Ford 170) in combinatie met een automaat.Deze all season campers zijn
uitgerust met oa. krachtige Bi-Xenon grootlichten (niet 6040), mistlichten, ABS en ESP.
Naast de high end isolatie (63,5cm XPS vloerisolatie 54,5mm dakisolatie) en
kwalitatieve Seitz inlegramen zijn alle Nordic Editions standaard uitgerust met
zwaarst mogelijke dieselverwarming (veilig - werkt ook al rijdend) met vorstbeveiliging en elektrische weerstand (1800W), waardoor je niet alleen kan verwarmen,
maar ook je water kunt verwarmen op 220V (niet 640 en 720). Daarnaast is ook
de vuilwatertank geïsoleerd en verwarmd en beschik je over een comfortabele
vloerverwarming. Naast de in de raamkaders ingebouwde binnenisolatieschermen
(Remifront) is deze Nordic Edition standaard ook uitgerust met een kwalitatief
thermocover voor de buitenkant van de ramen van de stuurcabine. Deze unieke
beperkte reeks biedt je verder ook een multimedia-systeem met bluetooth en
achteruitrijcamera, luxe inkomdeur met centrale vergrendeling, 12V ventilator
boven het bed achter, leder stuur en versnellingspook, buitendouche, BBQ aansluiting, automatische lichten en ruitenwissers (niet 6040) en nog zoveel meer!
Trouwens, goed geïsoleerd voor de winter, betekent ook lekker fris in de zomer!

KRACHTIGE FIAT 160 OF
FORD 170 AUTOMAAT
ALL SEASON CAMPER
GEÏSOLEERDE EN VERWARMDE
VUILWATERTANK
BI-XENON GROOTLICHTEN (NIET
6040) EN MISTLICHTEN
5500W DIESELVERWARMING MET
ELEKTR. WEERSTAND (niet 640-720)
PREMIUM INTERIEUR, LUXE STOFFERING EN KWALITEITSMATRASSEN
REMIFRONT EN BUITENISOLATIE
EXTRA BREDE EN VEILIGE
INKOMDEUR MET CENTRALE
VERGRENDELING
AUTOMATISCHE LICHTEN EN
RUITENWISSERS (niet 6040)
LUXE STUURCABINE MET LEDER
STUUR EN VERSNELLINGSPOOK
GROOT DUBBELWANDIG OPENGAAND PANORAMISCH DAKRAAM
BOVEN STUURCABINE (niet 6040)
7 JAAR WATERDICHTHEIDSGARANTIE
COMFORTABELE VLOERVERWARMING

=4

NORDIC EDITION 6040
vanaf

69.990

696x292cm |
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VANOMOBIL

€
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REIZEN DOOR

TIROL
RONNY DEBAERE:

verantwoordelijke
verkoop Vanomobil

in het

REIST SAMEN MET:

HART
van de

vriendin Elke en Ziva,
de Golden Retriever
MOTORHOME:

Integraal model

Alpen

“Hierher gekommen, gleichsam
gezwungen, endlich an einen
Ruhepunkt, an einen stillen Ort,
wie ich ihn mir nur hätte
wünschen können’ - Goethe
“Door een onweerstaanbare drang
hierheen geleid, maar uiteindelijk een
rustplek gevonden, waarvan ik enkel
had kunnen dromen.” Goethe, een Duitse
wetenschapper, sloeg in 1829 al de
spijker op de kop. Het berglandschap is
dan ook uniek: 500 bergtoppen reiken
hoger dan 3000 meter, 600 gletsjers
bedekken de Alpenhoofdkam en
sporadische boerenhutten flankeren
de ontelbare groene almen…

ga, is het ruime aanbod aan sportieve
activiteiten en tochten. De grote variatie aan wintersport in het romantische
sneeuwparadijs is uiteraard de meest
gekende optie, maar ook in de zomer is
er heel wat te beleven. Wanneer het in de
zomer warm wordt, is het er heerlijk wandelen en mountainbiken. Bovendien kan
je er ook afkoelen in één van de talrijke,
heldere bergmeren. En dat je erna overal
kan genieten van de Tiroler tradities en
cultuur is natuurlijk een belangrijke extra.
Na een lange dag in de frisse berglucht je
laten verwennen met heerlijke specialiteiten in de gezellige Tirolerhutten: zalig!
Tirol grenst aan Italië, Duitsland en
Zwitserland en ook deze regio’s zijn
zeker een uitstapje waard!
Op de rand van het Italiaanse deel liggen
de adembenemende Dolomieten en in het
Duitse deel vind je de Zugspitze.

DE DOLOMIETEN

Elke

nny

& Ro

TIROL

rggeit

be
Ziva, onze

Tirol is een deelstaat van de federale republiek Oostenrijk en het vormt het Oostenrijkse
deel van de regio Tirol. De hoofdstad is
Innsbruck, dat tevens de grootste stad
van de deelstaat is. Tirol grenst zowel aan
de deelstaten Karinthië, Vorarlberg en
Salzburg, alsook aan de landen Duitsland,

De Dolomieten maken deel uit van de
Alpen. Vanuit het noorden van Italië
strekken ze zich uit over de provincies
Zuid-Tirol, Trento en Belluno tot aan de
3343m hoge berg Marmolada. Ze vormen
de perfecte mix tussen het gebergte, de
alpiene tradities, het Mediterrane leven
en de Italiaanse levensstijl.
Het gebergte werd niet voor niets uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed:
je rijdt er door de meest karakteristieke
rotsformaties, bergpieken en tafelbergen.
Die schoonheid is werkelijk adembenemend als je in het natuurpark bij de
Drei Zinnen vertoeft. Vakantieregio Plan
de Corones heeft het populairste skigebied van Zuid-Tirol met moderne skiliften
en een adembenemend 360° uitzicht
vanaf de top van de gelijknamige berg.
In Alta Badia en Val Gardena, de twee

Tirol is heel campervriendelijk. Zowat elke route
leid je door idyllische landschappen.

M

isschien het meest gekend voor wintersport, maar ook in de zomer heeft Tirol
héél veel te bieden. Het hart van de Alpen is de perfecte plaats om het dagelijks leven
en de stress van alledag even te vergeten en de batterijen weer helemaal op te laden.
Wie op vakantie gaat naar Tirol en omstreken, wordt meteen betoverd door de imposante
berglandschappen, de uiteenlopende recreatiemogelijkheden en de gastvrije bevolking.
Daarom staat Tirol voor mij gelijk aan een ontspannen vakantie met de camper.
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weide van Europa en kan je genieten
van het indrukwekkende uitzicht op de
berg Schlern. Tot slot zijn het de mystieke natuurschouwspelen van het meer
Karersee en de ondergaande zon die het
Rosengartenmassief rood kleurt die je
vakantie in de Zuid-Tiroolse Dolomieten
tot een onvergetelijke belevenis maken.
Mijn persoonlijke favoriete campings hier
zijn Caravan Park Sexten en Camping
Seiser Alm. Beide liggen wat hoger in
de bergen, waardoor je je midden in de
natuur bevindt en kan genieten van fantastische vergezichten en panorama’s.

DE ZUGSPITZE
De Zugspitze bevindt zich op de grens
met Duitsland. Met 2962m is hij de hoogste berg in de Tiroler Zugspitze Arena.
Dankzij de bijhorende kabelbaan bereik je
de top in 10 minuutjes! Daar boven heb je
zicht op bergtoppen uit vier verschillende
landen, maar op een heldere dag zie je
ook de Grossglockner, de Piz Bernina of
de tv-toren in München. Ik kan uren vertoeven op het panoramaterras en genieten van het formidabele zicht. Op de top
van de Zugspitze is het avontuurlijk

Zwitserland en Italië en hier aan de randen vinden we ook enkele leuke plaatsen
om er met de camper rond te zwerven.
Een deel van Tirol ligt trouwens ook
nog in Italië. Af en toe steekt hier een
nationalistische vorm van vrijheidsstrijd
de kop op en willen de bewoners van
vooral het Italiaanse deel een zelfstandige staat Tirol vormen.
Tirol is heel campervriendelijk. Zowat elke
route leid je door idyllische landschappen en je valt van de ene verbazing in de
andere. De camperplaatsen en campings
liggen vaak op de mooiste plekjes en
zijn heel goed uitgerust. De belangrijkste reden waarom ik zo graag naar Tirol

Drei Zinnen

dalen die gekenmerkt zijn door de
Ladinische cultuur, is de tocht rond het
Sellamassief op de ski’s of de fiets net
zo uitnodigend als een bezoek aan de
authentieke berg- en almhutten met hun
verrukkelijke keuken of een bergtocht in
natuurpark Puez-Odle. In de regio
Alpe di Siusi vind je de grootste berg-

belevenismuseum ‘Fascinatie Zugspitze’
een echte aanrader. Ik hoop er zelf eens
te geraken tijdens één van de events
die ze daarboven organiseren. Een
Oktoberfest op zo’n unieke locatie, dat is
een once in a lifetime belevenis, denk ik.
- Ronny Debaere {41}

CULINAIR TIROL
Oostenrijk is een land van levensgenieters en dat weerspiegelt zich ook
in de keuken. De Tiroolse gastronomie is
zeer gevarieerd en biedt zowel stevige
boerenkost als uiterst verfijnde
gerechten die worden geserveerd in
de vele sterrenrestaurants.

Fijnproevers komen in Tirol zeker ruimschoots aan hun trekken. De culinaire
gids Gault Millau 2015 reikte maar liefst
114 koksmutsen uit aan chef-koks uit
Tirol. Simon Taxacher van restaurant
Rosengarten in Kirchberg-Kitzbühel
behoort tot de absolute gastronomische
top. Hij verrast zijn gasten met een
volkomen nieuwe interpretatie van de
Frans-mediterrane keuken.

STREEKSPECIALITEITEN
Eén ding hebben alle Tiroolse restaurants
gemeen: ze werken met lokale streekproducten, veelal van bioboerderijen,
en vlees van dieren die in alpenweides

Ik ben helemaal verkocht aan de Tiroolse gastronomie.
Van stevige boerenkost tot verfijnde gerechten.
In de Tiroler Wirtshäuser - erkende
restaurants - worden regionale gerechten met de échte Tiroolse gastvrijheid
gecombineerd. Eeuwenoude recepten
worden hier nog op traditionele wijze
bereid. Op de menukaart vind je zowel
noedels, forel met bospaddenstoelen,
rundsragout als de beroemde ‘Krapfen’
(een soort oliebollen).

OVERNACHTEN
Wildkamperen is niet
toegestaan in Tirol
(op sommige andere
plaatsen in Oostenrijk
wel voor één nacht).
Maar geen nood, kampeeren parkeerplaatsen genoeg!
De meeste zijn op prachtige
locaties en goed uitgerust.
Voor hen die niet zo’n fan
zijn van campings, is er
ook een soort van France
Passion, waardoor
je voor één nacht kan
verblijven op boerderijen en
gasthoven. Je vindt alle info:
www.austria.info/nl
{42}

In Tirol vind je tal van bedrijven waar men
met zeer veel passie de traditionele
Tiroler schnaps maakt. Jaarlijks wordt
er zo’n 50 miljoen kilo fruit verwerkt tot
verschillende hartversterkende brandewijnen die jaar op jaar in de prijzen vallen.
Wist je dat ruim 2500 van de 4000 Tiroler
brouwerijen al brouwrecht hebben sinds
de tijd van Maria Theresia.
De verfijnde en hartige Tiroler keuken
kan je op de Tiroler “Genuss” routes
ontdekken. Ze onthullen de geheimen
van 20 lokale specialiteiten, zoals de
Brandenberger Prügeltorte, Haiminger
appels, Leichtaalse natuurmelkkaas en
Rietzer bessen.

TIROL IN DE WINTER
Met de camper op wintervakantie,
de ultieme last-minute en altijd
sneeuw! Op skivakantie gaan met
de camper wint al jaren aan populariteit en Tirol is één van de favoriete
bestemmingen. Het grote voordeel
door met de camper op stap te
gaan: je kan op het laatste moment
beslissen waarheen je gaat en
als het weer tegenvalt, dan rijd je
gewoon ergens anders heen.

hebben gegraasd. En dat proef je!
Nog meer lokale lekkernijen, maar dan in
vloeibare vorm, kom je tegen op de Tiroler
Schnapsroute door Noord- en Oost-Tirol.

Ik parkeerde me
op deze plaatsen en
was telkens super
tevreden.

ENKELE PRAKTISCHE ZAKEN
WAAR JE BETER REKENING MEE
HOUDT IN DE WINTER:

DUITSLAND
• WOHNMOBILSTELLPLATZ NESSELWANG
https://www.nesselwang.de
• WOHNMOBILPLATZ FÜSSEN
https://wohnmobilplatz.de/
• WOHNMOBILHAFEN ZUGSPITZBLICK
https://www.grainau.de/campingplaetze-grainau-3
• CAMPING RESORT ZUGSPITZE
https://www.pure-camping.de/

• Winterbanden zijn verplicht
van 1 november tot 1 april voor
campers tot 3500kg
• Sneeuwkettingen zijn toegestaan
bij sneeuw en ijs op de weg en
verplicht als het met borden
staat aangegeven
• Spikes zijn toegestaan van
15 november tot en met de eerste
maandag na pinkstermaandag
voor voertuigen met een gewicht
tot 3500kg en voor aanhangers
met een gewicht tot 1800kg
asbelasting. Enkel geteste
staalradiaalbanden met spikes
mogen gebruikt worden. Vergeet
ze niet op alle banden aan te brengen, ook bij aanhangers. De maximum snelheid met spikebanden is
buiten de bebouwde kom 80km/u,
op de snelwegen 100km/u.

OM
TE
WETEN!

WEGEN EN VERKEER
Voor campers die minder dan 3500 kilogram wegen, is een tolvignet verplicht
op de meeste Oostenrijkse snelwegen.
Ikzelf rijd met een motorhome van boven
de 3500 kilo (met C-rijbewijs) en dan is
een GO-Box verplicht. Hoeveel je daarvoor
betaalt, is afhankelijk van de emissieklasse van je voertuig. Vanaf emissieklasse
IV kom je in aanmerking voor een lager
tarief, maar daarvoor moet je dan wel een
aanvraagformulier indienen. De GO-Box
kan je gemakkelijk online aanvragen via
www.go-maut.at, thuis laten leveren en
achteraf wordt de factuur dan opgestuurd.
Let op!
Denk niet te snel dat je kan liegen over
het gewicht van je camper, want de
Oostenrijkse douane durft je al eens op
een weegbrug te zetten ter controle.

BRANDSTOF
Diesel en Benzine: geen probleem
LPG: nauwelijks

MAXIMUMSNELHEDEN
Voor een camper in Oostenrijk:
• Buiten bebouwde kom ≤ 3,5ton: 100
• Buiten bebouwde kom > 3,5ton: 70
• Snelweg
≤ 3,5ton: 90 130
• Snelweg
> 3,5ton: 80
Boete-indicatie tot 20km/u: € 20-726,-

MILIEUZONES
Er zijn in Oostenrijk geen milieuzones,

enkel bij smog moet je rekening houden
met snelheidsbeperkende regels.

VERPLICHT MEENEMEN
Het is ook verplicht een gevarendriehoek,
verbandtrommel en reservebril (indien
je brilt) mee te nemen.

GASFLESSEN
Voorzie je dat je gasflessen zal moeten
aanschaffen? Dan controleer je best
waar er vulstations of verkooppunten
zijn. De gasflessen die in Oostenrijk
gebruikt worden, zijn dezelfde als die
in Duitsland.

HUISDIER MEE OP REIS
In de Europese Unie zijn veel uitzonderingen voor dieren jonger dan drie maanden.
In Oostenrijk hoeven puppy’s niet ingeënt
te zijn tegen hondsdolheid, op voorwaarde dat het moederdier aanwezig is of
er een verklaring is dat zowel het jonge
dier als de moeder niet in contact zijn
geweest met mogelijk besmette dieren.
Voordat je zomaar op pad gaat met je
huisdier, moet je wel kennisnemen van
alle regels die gelden in de landen waar
je naartoe gaat.
Caravan Park Sexten

Camping Resort Zugspitze
Camping Seiser Alm

OOSTENRIJK
• CAMPING GRUBHOF
https://www.grubhof.com/nl/
• CAMPING STEINPLATTE
https://www.camping-steinplatte.at/

GR OET

JET.S..

ITALIË
• CARAVAN PARK SEXTEN
https://www.caravanparksexten.it/de/caravan-park.html
• CAMPING SEISER ALM
https://www.camping-seiseralm.com/

GOED

UI

Camping Grubhof
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IK GA WINTERKAMPEREN
EN NEEM MEE... ampeerproducten
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Met de camper door
Europa

Milenco
Grip System

Maakt het mogelijk om bij
slechte weersomstandigheden
soepel weg te kunnen rijden.

Alde Glykol

Glykol om het
ALDE-verwarmingssysteem
bij te vullen.

Een boek met 75
toeristische routes.

Milenco
Level Quattro

Werelds eerste 4 traps
leveller.
Warme broodjes in de oven, de koffie staat te pruttelen en het water kookt voor een
stomende pot thee. Thuis is het allemaal geen probleem. Maar hoe geniet je op de
camping van dezelfde gemakken als thuis?
Op de meeste campings kun je stroom op je kampeerplek afnemen. Het aantal ampère
is beperkt, dus het is belangrijk om je elektragebruik in de gaten te houden. Een handige
rekensom om te berekenen hoeveel apparaten je tegelijk kunt gebruiken is: ampère x voltage
= watt. Wanneer er op de kampeerplek 6 ampère wordt aangeboden en het voltage 230 V is,
kun je dus 6 x 230 = 1380 watt tegelijk gebruiken. De apparatuur die je thuis gebruikt, heeft vaak
een te hoog vermogen. Gelukkig is er tegenwoordig allerlei laag wattage kampeerapparatuur
beschikbaar, zodat je ook tijdens het kamperen meerdere apparaten tegelijk kunt gebruiken.

Mestic
Waterkoker

12v Haardroger

In RVS 220V

Handige 12v Haardroger
met inklapbare steel.

Isoleerfles
Thermos

De dubbelwandige vacuüm
isolatie zorgt voor behoud van koude
of warme temperaturen.

Waterpas

Kleine waterpas, ideaal
om uw camper stabiel &
recht te zetten.

Soplair – Isoplair

Isoleerbeker
Thermos

Deze isoleerbeker past in vrijwel ieder
model blikjeshouder in een auto.

Thermocover® isolatiescherm
is opgebouwd uit 10 isolerende lagen.

HEOS instapmat

Perfect op maat van uw camper.

Mestic
Keramische Kachel

220V
Optimale warmteverspreiding
via de ingebouwde ventilator.

Tap
op mijataetn
:

Graag w
arme vo
etjes?
O n ze C a
mper Die
m
tapijten
worden
op maat
gemaak
t!

Ontdek het assortiment laag
wattage apparatuur van Mestic:
•
•
•
•
•
•

Koffiezetapparaten
Espressomachines
Waterkokers
(Hetelucht)ovens
Magnetrons
Heteluchtfriteuses

SLIMME
PRODUCTEN
VOOR THUIS
ONDERWEG EN
OP DE CAMPING

“Een handige rekensom om te berekenen hoeveel apparaten je
tegelijk kunt gebruiken is: ampère x voltage = watt. “
Het gemak van thuis, ook op de camping
Met laag wattage keukenapparatuur word je
heerlijk wakker tijdens je kampeervakantie. De
broodjes kunnen meteen in de oven en met het
grootste gemak zet je een heerlijke bak koffie. Je
vertrouwde apparaat van thuis heeft waarschijnlijk
een te hoog vermogen voor de camping,
maar de keuze uit laag wattage koffiezetters

is tegenwoordig eindeloos. Zelfs chique
espressomachines met een laag vermogen
behoren tot de mogelijkheden! Zo hoef je niet
bang te zijn dat de stoppen eruit slaan als jij je
bakje koffie zet. Liever een kop thee? Natuurlijk
zijn laag wattage waterkokers ook beschikbaar in
allerlei vormen.
Ook ’s avonds profiteer je van de gemakken van
je laag wattage apparatuur. Voor het diner hoef
je je niet te beperken tot gerechten die je klaar
kunt maken op een klein pitje, want in de oven
of op een laag wattage grillplaat maak je de
smakelijkste maaltijden klaar. Grill bijvoorbeeld
verse groenten met een lekker stuk vlees of bak
een goedgevulde ovenschotel af. Zin in wat
makkelijks? Warm dan een maaltijd op in de
magnetron of maak friet met wat snacks klaar in
een heteluchtfriteuse. Zonder gebruik van vet,
dus ook nog eens gezonder dan een portie friet
van de snackbar. Met de juiste apparatuur kook je
dus net zo makkelijk en gevarieerd als thuis!
bekijk voor ons volledige assortiment slimme
producten van Mestic op vanoshop.be

shop.vanomobil.be
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KOPEN OF
HUREN?

Kom langs en wij
bespreken alle opties
die bij je passen!

TOP 3 / Avontuur met twee:

1

TOP 3 / Luxe met twee:

1

2

3

1 WESTFALIA KEPLER ONE vanaf €55.960
2 KNAUS BOXSTAR STREET CELEBRATION vanaf €52.990
3 ADRIA TWIN SUPREME 640SLB vanaf €55.960

1 CHAUSSON NORDIC EDITION 640 vanaf €58.490
2 BÜRSTNER DELFIN TOSCANY T690G vanaf €59.800
3 ADRIA CORAL ADVENTURER S600SL vanaf €57.995
{46}

TOP 3 / Avontuur met vier:

MEEST
VERKOCHTE TOP 3
1

2

3

2

3

1 BÜRSTNER CAMPEO ROADRUNNER vanaf €58.860
2 ADRIA TWIN AXESS 600SP FAMILY vanaf €44.795
3 DREAMER FAMILY VAN SELECT vanaf €54.400
2

3

TOP 3 / Luxe met vier:

1

1 CHAUSSON NORDIC EDITION 720 vanaf €59.990
2 BÜRSTNER LYSEO FUTURA TD 690G vanaf €68.680
3 ADRIA CORAL AXESS XL FAMILY EDITION vanaf €64.995
{47}
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Oscar
Cauchi

opgeborgen in onze camper. Geweldig!
Trouwens, over bedden gesproken, die
zijn supercomfortabel! Dat had ik helemaal niet verwacht. Meestal zijn we dus
met twee onderweg, maar als er eens
vrienden ons tegemoet komen, kunnen zij
slapen in het extra bed. Superhandig.

aan het

WOORD

Je camper:
optimaal beschermd,
altijd bij de hand!

KAMPEREN JULLIE DAN OP CAMPINGS?
Professioneel surfer en fervent visser

Het weer in onze streken wordt extremer. Hittegolven en
stormen maken steeds vaker deel uit van ons weertype.
Bescherm daarom je wagen optimaal tegen extreme hitte,
najaarsstormen, hagelschade, enz…
Een BOzARC carport beschermt je motorhome het hele jaar door en
wordt volledig op maat van je voertuig gemaakt. Zo is je camper altijd
beschikbaar als je erop uit wil trekken, en is het steeds comfortabel
in- en uitladen.
Een BOzARC overkapping bestaat uit een lichte, ijzersterke
aluminium draagconstructie en een transparante of zonwerende dakbedekking uit massief polycarbonaat.
Onbreekbaar én beschermend tegen de meest extreme weersomstandigheden (10 jaar garantie tegen barsten en breken!).
•
•
•
•

uniek en luchtig design
geen storende horizontale balk
ijzersterk en slijtvast, CE-gekeurd
op maat van je voertuig

Kwaliteit &
Service

SINDS 1999
PREMIUM
QUALITY

BOzARC ontwerpt en produceert reeds 20 jaar unieke terrasoverkappingen en carports en is hiermee de referentie geworden in de markt.
Een eigen en gepatenteerd ontwerp, geproduceerd in de BOzARC
ateliers en vakkundig bij de klant geplaatst: 100% Belgische kwaliteit!

ZE
BEZOEK ON S
SHOWROOM

+

O

scar Cauchi is geboren in het jaar 2002 en heeft
naam gemaakt als nationaal kampioen surfen “U18 Youth
Shortboard”. Deze zomer vertrokken hij en een vriend op reis
met een Bürstner City Car 640. Op het moment van dit gesprek
waren ze al bijna een maand onderweg, 7300km op de teller,
laaiend enthousiast en niet meteen van plan om naar huis te komen.

IS DIT DE EERSTE KEER DAT JE MET EEN
MOTORHOME REIST?
Ja, de allereerste keer. Ik ben net 18
geworden en had een maand mijn rijbewijs toen we vertrokken. Heel spannend
dus om meteen met zo’n grote camionette
op weg te zijn. Maar so far, so good. We
hebben nog geen enkel probleem gehad.
We kunnen onze gps instellen op onze
afmetingen, waardoor we eigenlijk nooit
in heikele situaties terecht komen.

P
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:
TECHNISCHE
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www.bozarc.b
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met de hengel als met de harpoen. In het
tweede deel van de reis zullen we dan
langs de Atlantische Oceaan rijden om
vooral te surfen. We rijden zo’n 3u per
dag, dus dan is er nog genoeg tijd om
onze hobby’s te beoefenen.

JULIE HEBBEN DAN HEEL WAT
GERIEF MEE OM AL DIE HOBBY’S
TE BEOEFENEN?
Voor het surfen alleen al hebben we vier
surfplanken mee. Die zitten in een surfzak
en passen perfect onder de bedden. We
hebben ook nog visgerei, een opblaasbare kajak en een BBQ en alles zit netjes

Nee, eigenlijk staan we bijna nooit op
campings, tenzij het echt niet anders kan.
Meestal staan we op parkeerplaatsen
waar je de nacht mag doorbrengen. En
in Spanje en Portugal mag je zo op paadjes langs het strand staan (nvdr. mits je
voldoet aan bepaalde voorwaarden). In
alle rust en op prachtige locaties. Dankzij
de zonnepanelen hebben we altijd voldoende elektriciteit en water vullen we
bij in gewone tankstations. We hebben
ons eigen sanitair en die buitendouche
komt ook goed van pas om onszelf en ons
materiaal af te spoelen na het vissen of
surfen. En koken doen we dus ook altijd
in onze camper. Superhandig dat het
keukentje half buiten zit. We maken regelmatig onze gevangen vis klaar en nooit
hebben we last van de geur in de camper.

DAT KLINKT ALSOF JULLIE PERFECT
CORONAPROOF REIZEN.
Ja (lacht), reizen met de camper is echt
de veiligste situatie waarin je kan verkeren momenteel. We proberen natuurlijk
ook wel de rode zones te vermijden.
Of de terugkeer naar België vlot zal
verlopen, valt nog af te wachten, maar
daar zijn we toch nog niet meteen aan
toe. Eerst nog wat reizen en surfen.
DAN REST ONS ENKEL OM
JULLIE NOG HEEL VEEL CAMPERGENOT
TOE TE WENSEN!

Bürstner City Car 640
7300 km op de teller!
BOzARC Antwerpen
Boomsesteenweg 41 bus 2
2630 Aartselaar
03 455 90 67
info@bozarc.be

BOzARC West-Vlaanderen
Rumbeeksegravier 166 C
8800 Roeselare
051 81 41 42
wvl@bozarc.be

BOzARC Limburg
Trichterheideweg 11 bus 01
3500 Hasselt
089 44 01 33
info.limburg@bozarc.be

Toonzaal te bezoeken
Ma - Vr: op afspraak
Za: 10 - 16u.

Toonzaal te bezoeken
Ma - Vr: op afspraak

Toonzaal te bezoeken
Ma - Vr: op afspraak

EEN MAAND ONDERWEG... WAAR ZIJN
JULLIE ALLEMAAL GEWEEST?
Nadat we de camper opgepikt hadden
in Deerlijk, vertrokken we meteen naar
Berlijn. Vervolgens de Alpen en via de
Provence naar Monaco. Van daaruit zijn
we langs de Middellandse Zee gereden tot
in Lissabon. Tot nu toe hebben we vooral
kunnen genieten van het vissen.
Ja, ik ben ook een fervent visser, zowel
{49}
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room je van een ingericht busje dat geschikt is voor je vakanties,
maar ook voor je dagelijks woon-werkverkeer? Een compact model van
hoge kwaliteit en tegen een betaalbare prijs? Dankzij de ervaring
van de Groupe Rapido ontwikkelde Dreamer twee assortimenten:
het assortiment Fun en het assortiment Select. En ook dit jaar kunnen ze
opnieuw uitpakken met heel wat nieuwigheden! De opmerkelijkste:
een combinatie van een pop-up dak met een skyview venster.
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combinatie tussen traditie en moderniteit. De campervans zijn voorbeDe Dreamer campervans hebben
stemd voor de liefhebbers van
hun hoogsteigen montagelijn in de
GEZELLIG
tijdloos reizen en bij hen heeft
fabriek van Rapido in Mayenne
COMFORT
Dreamer zich beetje bij beetje
(Loire). Er wordt telkens opnieuw
INNOVATIE
gepositioneerd als specialist. Ze
speciale focus en zorg besteed
UITRUSTING
focussen op twee modellen: de
aan de montage van elke Dreamer
Fun, voor hen die een prijsvriendelijVan. Het meubilair van hun camke oplossingen zoeken en de Select, voor
pervans wordt vervaardigd in hun eigen
hen die het graag wat luxueuzer hebben.
schrijnwerkateliers. 100% Franse makelij,
en daar zijn ze trots op! Het geeft immers de
Specialiteit:
garantie om te beschikken over meubilair
Ongekende indelingen en sferen, modulavan de allerhoogste kwaliteit, perfect aanriteit troef, voor elk ding een plaatsje, een
gepast aan de campers en aan de klanten.
ontwerp vol ingenieuze trucjes. Geniet in elk
Ook hebben ze een uniek isolatiesysteem
seizoen van een gezellige temperatuur, want
waardoor hun campers heel geschikt zijn
de voertuigen worden geïsoleerd met een
voor reizen in extreme temperaturen.
compleet nieuw materiaal: XHP. Dit polyurethaancomplex met polyether heeft ongeFilosofie:
kende, isolerende eigenschappen, waardoor
Vrijheid anders bekeken! Vanaf het begin
je het hele jaar door in alle mogelijke omstanhebben ze geopteerd voor kwaliteit en degedigheden kunt vertoeven in aangename temlijkheid door het gebruik van nobele materiperaturen. Bovendien komt Dreamer dit jaar
alen. Naar de filosofie van de Rapido groep,
met de allereerste camperbus die zowel een
waar Dreamer deel van uitmaakt, is ieder
pop-up dak als een skyview venster heeft,
element ontwikkeld met de grootste zorg.
de beste combo ooit, als je het ons vraagt!
Dag na dag bewijzen hun schrijnwerkers en
meubelmakers hun vakmanschap, resultaat
van jarenlange passie en betrokkenheid.
Dankzij dit vakmanschap biedt Dreamer je
een subtiel evenwicht tussen traditie en
moderniteit, waardoor ze erg in de smaak
vallen bij liefhebbers van tijdloos reizen.

Geschiedenis:
Dreamer is dan misschien pas gestart in
2003, ze genieten mee van de 70 jaar ervaring en capaciteiten van de Rapido Group.
Daardoor zijn de Dreamer Vans de perfecte
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D43 UP FUN
RED ADDICT

D60
FUN

D55
EXCLUSIVE FUN

D68
EXCLUSIVE FUN

SPECIALIST OUTDOORACTIVITEITEN

PANORAMISCH DAK SKYVIEW

PANORAMISCH DAK SKYVIEW

ELEKTR. PAVILJOENBED ACHTER

BADKAMER MET APARTE DOUCHE

RUIME TWINBEDDEN (195cm lang)

PASSIONEEL PROFONDO ROOD

HEEL VEEL KASTRUIMTE

GEPATENTEERD KASTSYSTEEM
MODUL’SPACE
SPORTIEVE BUITENLOOK: ALU VELGEN EN ZWART RADIATORROOSTER

SPORTIEVE BUITENLOOK: ALU
VELGEN EN ZWART RADIATORROOSTER
KOELKAST 149L

MATZWARTE ALU VELGEN, ALU
RADIATORROOSTER EN SKIDPLATE

GROTE 133L KOELKAST

2 WOONBATTERIJEN STANDAARD

STANDAARD 2 WOONBATTERIJEN

2 WOONBATTERIJEN STANDAARD

ZEER HANDIGE BADKAMER

EXCLUSIEVE BOOTLEDER STOF

VERSTERKTE ACHTEROPHANGING

DINETTE OMVORMBAAR TOT
EXTRA 1P BED

€

KOELKAST 149L
VERSTERKTE ACHTEROPHANGING
MOGELIJKHEID 4P DOOR
OPTIONEEL EXTRA DUBBEL BED
EXTRA RUIME ZITHOEK DANKZIJ
UITGESNEDEN CABINEDAK

€

vanaf

50.770

btw
incl.

€
636x259cm |

=4

vanaf

59.990

=3

vanaf

51.900

btw
incl.

POP-UP SLAAPRUIMTE VERWARMD

UNIEK: SKYVIEW EN POP-UP DAK
ECOMBINEERD

€

vanaf

=4

55.980

btw
incl.

btw
incl.
=4

=4

=3

=3

VANOMOBIL

=4

EXTRA DUBBEL BED IN
STANDAARD POP-UP DAK

541x276cm |

636x259cm |

599x259cm |

ECHTE 4P OP SLECHTS 5,41m LENGTE
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636x263cm |

=4

=3

599X288cm |

D62 LIMITED
VERBLUFFENDE INDELING MET
FRANS BED (198cm lang)
RUIME SALON
OMVORMBAAR TOT BED
KEUKEN IN L-VORM

Nooit geziene
luxe & comfort
in een campervan!

Ongelooflijk ma
een Frans bed in ar waar...
een campervan

GRIJS METAALKLEUR EN 16”
BI-COLOR ALU VELGEN

636X263cm |

=4

FAMILY CAMPER OP <6M
5 ZIT- EN SLAAPPLAATSEN
MULTIFUNCTIONELE STAPELBEDDEN
GROTE HOGE KOELKAST 133L

VERWARMDE VUILWATERTANK

HULPLUCHTVERING: BESTE RIJGEDRAG

55.900

FAMILY SELECT

DUBBELE TECHNISCHE BODEM EN
OPBERGRUIMTES

GROOTSTE SKYVIEW OP DE MARKT

vanaf

=5

BADKAMER MET ECHTE
DOUCHECABINE (DUOSPACE)

REUSACHTIGE BADKAMER

€

=5

€

btw
incl.

vanaf

54.400

btw
incl.

Paviljoenbed:
in een flits uit het dak
naar beneden geklapt.

=3

D68 LIMITED
RUIME TWINBEDDEN (195cm lang)
OPGEDEELDE KOFFERRUIMTE: PLAATS
VOOR KAMPEERSTOELEN EN TAFEL
GROTE 135L KOELKAST MET AES
(automatische energiekeuze)
BADKAMER MET HOUTEN VLOERPLAAT
AFSCHEIDBARE SLAAPKAMER
GRIJS METAALKLEUR EN 16”
BI-COLOR ALU VELGEN
HULPLUCHTVERING: BESTE RIJGEDRAG

€

vanaf

55.700

btw
incl.

Met deze beperkte reeks val je van de ene verrassing in de andere, zoveel
detailafwerking vind je nergens terug: keuze uit twee hoogkwalitatieve interieurs en
drie high end bootleder interieurstoffen, traanplaat voor bescherming kofferruimte
en met dubbele bodem voor campingstoelen en tafel, buitendouche warm en koud
in koffer, hulpluchtvering achteras voor een nog beter rijgedrag, Full Entertainment
radio met touch screen, extra boxen en bedieningspaneel aan bed achter, Skyview
perfect in het dak ingewerkt waardoor het een verlenging lijkt van de voorruit,
zeer verzorgde badkamers met houten vloerrooster en ruime douchecabines,
handige keukens met talrijke en doordachte kast- en ladesoplossingen…
{54}
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Westfield Majestic

Inklapbare campingstoel.

ON

op DERHO
rei UD
s
Breezo Mister
(Zwart/Wit)

IN THE

PIC

Festicupglazen

NIEUW

TURE

Onbreekbaar, maar toch niet van
echt glas te onderscheiden.

Westfield
Aircolite Blackline
100x68cm

Deze nieuweling in onze shop
garandeert een gezond en hygiënisch
binnenklimaat in jouw motorhome.
Met biologische producten zorgt de
Breezo luchtverfrisser voor minder
geurtjes, minder schimmels en minder
allergenen!

UITRU

HUISHOUD / KAMPEERMEUBELEN / VOERTUIG /
LUIFELS / ELEKTRA /
BOEKEN /...

op re STING
is

Unieke shop in alle verkooppunten

W
U
E
I
N

Handige en compacte
toilettas met tal van
,
opbergmogelijkheden.
,

Nieuwste & meest geavanceerde
navigatiesysteem voor de camper- en
caravanliefhebber.

Alle handige en cten
rodu
p
r
ee
p
m
a
c
e
r
a
b
k
n
e
d
in onze shops

Thule
Shoe Organizer

Handig opbergsysteem
voor uw schoenen.

Bo-Camp
Droogrek

Opvouwbaar
droogrekje.

Travellife
Penta LED Lantaarn

De lantaarn beschikt over 2
lichtsterktes en een nachtstand om
verblinding in het donker te voorkomen.
De lantaarn is stabiel neer te zetten op
iedere vlakke ondergrond, maar kan
tevens worden opgehangen in
bijvoorbeeld de voortent.

ELEKTR

Druppellader
Reich U4

Cadac
Paella Pan ø47cm

Cadac
Carri Chef 2 ‘Chef Pan’

Lichtgewicht paella pan van
aluminium.

Wordt geleverd met een pandrager, een non-stick BBQ rooster en
een Chefpan. Een deksel met thermometer is inbegrepen.

op rei A
s

NIEUW

De batterijen van jouw motorhome
verwachten enige aandacht en
onderhoud. Regelmatig opladen is
een must. Dankzij deze druppellader
gaat dat voortaan heel gemakkelijk en
efficiënt.
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Thule
Toiletry Kit

Garmin Camper 890 Digital Traffic
Travel Edition

NI E
UW

met de allernieuwste trends in accessoires.

Lichte en stabiele Premium tafel.

DE VOORDELEN

Kwaliteit is absoluut onze belangrijkste focus!
Op vakantie mag je geen zorgen hebben,
uiteraard niet met je camper, maar zeker ook
niet met de leuke accessoires die je in onze
shop kocht. Maar kwaliteit betekent niet
noodzakelijk dat onze producten duurder
hoeven te zijn! Nee, het vraagt van ons
gewoon meer selectie, keuze en testwerk!
Een nieuw accessoire of optie testen we zelf
eerst altijd grondig uit, alvorens deze in onze
shop te presenteren! En loopt het dan toch
eens verkeerd af, dan zorgen we voor een
correcte garantieafhandeling. Beloofd!

De afgebeelde
producten zijn
slechts een greep
uit onze collectie.
Ontdek alle
producten in
onze shops!

vanomobil deerlijk,
tremelo & hoogstraten
{57}
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De campervan
specialist!

TUR E

Wist jeIgnace al sinds
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Wij zijn al 20 jaar grote fan van het sympathieke busje op Fiat
n dagda lor
e
r
ja
le
e
en k
Bi-Co
Ducato of Citroën Jumper! Passepartout, grote avonturier, vlotte
eppie”?
n mooie
is met ee pler, gedoopt “K
reisauto, handige parkingvriend, stoort nergens, maar biedt je
e
aK
op onze
Westfali
chien al
toch alle denkbare luxe en comfort! Dankzij handige
s
is
m
m
n
e
Je hebt h of Instagram zie
ruimteoplossingen, hoef je tegenwoordig zelfs geen moeilijke
k
o
o
b
e
.
c
Fa
keuzes meer te maken. Denk maar aan de handige pivoterende wand bij de Adria Twin,
omen..
voorbijk
die een mooie douchecabine te voorschijn tovert wanneer je die nodig hebt. Het uitgesneden
dak van de stuurcabine zorgt voor een extra ruim salon en dankzij de panoramische daken geniet
je van lekker veel licht aan je eettafel. Of het elektrisch paviljoenbed achteraan, die de vaste bedden vervangt en zo met een druk
op de knop plaats maakt voor een grote fietsengarage of bagageruimte. Bij sommige merken kan je zelfs het bed blijven gebruiken
in combinatie met gestalde fietsen. En wat dacht je van de nieuwste evolutie dit seizoen: het pop-up dak! Lekker veel extra ruimte,
wanneer je die nodig hebt. Deze evolutie komt trouwens van de pop-up vans op VW T6.1 en/of Mercedes Viano (lager dan 2m), waarin
we ook al jaren geloven: ideale dagdagelijkse auto die tijdens het weekend of de vakantie in een flits transformeert naar de perfecte
reiscamper. We vieren dit jaar trouwens het 10-jarig jubileum van de import van Westfalia campervans in België. Ook Adria, Dreamer
en zelfs binnenkort Bürstner komen met een camperbus in deze categorie onder 2m.

Kepler Five
Gloednieuw, slechts 4,90m
lang maar plaats voor 5!
Keuken en koelkast zijn toegangelijk via de achterklep,
zonder dat je zelfs in je busje
moet binnengaan. Met zijn
compacte afmetingen super
behendig in het dagdagelijks
verkeer en dankzij zijn 3p
zitbank ga je lekker gezellig
met 5 op stap! Tijdens het
weekend trek je met je Five
op avontuur of bezoek je je
favoriete stad! Niets houdt je
tegen.

KEPLER FIVE

€ vanaf 53.950

<5m lang & <2m hoog |
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Jules Verne

D43 UP Red Addict

Boxstar Celebration

De ster binnen ons Westfalia
gamma, met zijn 5,14m lang
en 2m hoog de afmetingen van
een monovolume auto en toch
een mooie L-zit, volwaardige
keuken, toilet en zelfs een doucheruimte met warm en koud
water! Verwarming, woonbatterij, LED verlichting, heel veel
kastruimte… kortweg, een
echte motorhome in de huid
van je dagdagelijkse auto!

Fris, modern, hip in zijn
Profonde Rood buitenkleur
met zwarte accenten! Maar
vergis je niet, onze Red Addict
is niet alleen hip, hij is vooral
ook verrassend efficient! Alle
nodige uitrusting en zelfs nog
veel meer, zit standaard voorzien in deze speciale reeks met
pop-up dak! Als enige op de
markt, weet Dreamer op deze
Red Addict het pop-up dak
technisch te combineren met
een prachtig skyview dakraam
boven de stuurcabine.

De Full Option Duitse
Campervan met alle denkbare
uitrusting en luxe! Doordachte
indeling, verbluffende materiaalkeuze, hedendaags design,
oneindige uitrusting, volledig
vorstvrij en dus perfect bruikbaar voor je winteravonturen!
Handige oplossingen zoals een
koelkast op hoogte,
uitschuifbare zitbank, handig
opklapbaar bed, tafel zonder
storende poot enz.

JULES VERNE
btw
incl.

€ vanaf 55.460

=4

tussen 5 & 5,5m & <2m hoog |

D43 UP RED ADDICT BOXSTAR CELEBRATION
btw
incl.

=4

=4

€ vanaf 55.980

<5,5m & <3m hoog |

=4

btw
incl.

=4

€ vanaf 52.990

tussen 5,5 & 6m & <3m hoog |

btw
incl.

=4

=2

Twin Axess 600SP
Family
Geniale familiecamper van de
uitvinder van de camperbus!
De Twinreeks is vermoedelijk
de meest populaire campervanreeks op het Europese
continent! De jarenlange
ervaring van deze Sloveense
camperbusbouwer ervaar je
in elk detail van deze familiale
Twin. De dubbele stapelbedden zijn multifunctioneel en
passen zich perfect aan je
wensen aan. De Axess is de
instapreeks binnen het Twin
gamma, maar niks aan deze
camperbus (behalve de naam)
laat vermoeden dat dit een
instapmodel is! Nieuw voor dit
jaar zijn de witgelakte bovenkastjes en het uitgesneden
cabinedak voor meer ruimte in
de zithoek.

tussen 5,5m & 6m & <3m hoog |

Campeo Roadrunner

De meest geslaagde familiale
campervan, als je het ons
vraagt! Deze 5 personen
campervan is een echt
ruimtewonder:
multifunctioneel stapelbed
achter, 2 personen paviljoenbed voor, zithoek ombouwbaar
tot extra bed, volwaardige en
handige keuken, grote
koelkast, badkamer met
aparte douche… en slechts 6m
lang! Daarenboven geniet hij
een verbluffende standaarduitrusting en afwerking,
zoals we van de Selectreeks
(luxereeks) bij Dreamer
gewoon zijn. Verwarmde
vuilwatertank, Remifront
systeem, Full-Entertainement
radio met DAB… maar vooral
een high end kwalitatieve
materiaalkeuze en exclusief
binnendesign.

Oneindige luxe en comfort in
een Duitse camperbus met
standaard pop-up dak! Super
sportief in zijn zilvermetaal
kleurige buitenlak (inclusief
zijn pop-up dak), lekker gezellig met het tabakskleurig leder
interieur en zijn oneindige rij
nuttige standaarduitrustingen,
is deze Roadrunner je ideale
partner als je de komende
jaren van plan bent om met
je gezin of vrienden Europa
te gaan ontdekken. De mooie
‘open’ indeling leent zich perfect voor lange uitstappen met
2 tot 4 personen! Het dubbel
bed achteraan is met zijn
155cm trouwens één van de
breedste op de markt!

FAMILY VAN
SELECT

TWIN AXESS
600SP FAMILY

€ vanaf 44.795

Family Van Select

btw
incl.

=4

=4

tussen 5,5 & 6m & <3m hoog |

btw
incl.

=5

=5

€ vanaf 58.860

tussen 5,5 & 6m & <3m hoog |

=4

Geen zin in compromissen?
Dan hebben we de perfecte
camper voor jou. Krachtige
Fiat 160pk gecombineerd
met de gloednieuwe 9-traps
automaat, high end leder
interieur, ruime twinbedden
achter, ingenieuze badkamer
met pivoterende wand voor
douchecabine, metaalkleurig
ijzergrijze buitenlook gecombineerd met tal van zwarte
accenten en 16” bi-color
alu velgen, antraciet Thule
dakluifel, grote dubbelwandig
skyview boven stuurcabine
en bijkomende panoramisch
dakraam boven zithoek, volledig uitgeruste keuken, dubbele
woonbatterij, grote 138l koelkast enz.

TWIN 640 SUPREME
LUXE ANNIVERSARY
EDITION 2.0

CAMPEO
ROADRUNNER

€ vanaf 54.400

Twin 640 Supreme
Luxe Anniversary
Edition 2.0

btw
incl.

=4

€ vanaf 64.460

>6m lang & <3m hoog |

=4

btw
incl.

=2
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e eigenaar van Rapido, Pierre Rousseau droomde
al jaren van een budgetvriendelijke integraal.
Dankzij Itineo werd zijn droom realiteit! Correct gefabriceerde en
geprijsde integraal campers. Wij geloofden direct in dit concept
en voelden ons aangetrokken door de focus op familiale indelingen.
Dit jaar ondergingen de populaire modellen nog een upgrade.

Merk:

o
Daar vertrouw je

p.

de basisfilosofie van zijn jongste merk.
In 2006 rolden de eerste modelItineo is de Europese specialist van
len van de band! Iedereen was
de betaalbare integraal. Er rollen
RUIMTE
meteen vol lof over de ruimtelijkjaarlijks zo’n 400 Itineo’s uit de
DEGELIJKHEID
heid en het binnendesign van de
Rapido fabriek in Mayenne (F),
KINDVRIENDELIJK eerste modellen, maar er moest
Pays de Loire. Zowel de Rapido als
ELEGANTIE
nog hard gesleuteld worden aan
de Itineo motorhomes worden op
het nogal hoekige buitendesign. In
dezelfde manier gebouwd en voldoen
2010 werd een volledig nieuw en veel
aan dezelfde kwaliteitsnormen. Dat geeft
toegankelijker buitendesign gepresenteerd,
aan iedere Itineo eigenaar niet alleen de
en onmiddellijk werd de mooie nieuwe Itineo
garantie van de beste prijs, maar ook van
integraal ontdekt door het grote publiek. En
de beste kwaliteit. Ze schenken bijzonder
het merk groeit nog steeds in populariteit.
veel aandacht aan de functionaliteit van de
familie-indelingen. Dankzij de verschillende
Specialiteit:
combinaties met stapelbedden voelt elk kind
Itineo is de specialist van de betaalbare intezich er meteen thuis.
graal. Uiterst populair zijn de 2 familie-indelingen met stapelbedden SB700 en SB740.
Filosofie:
Dit jaar kregen alle modellen een upgrade
Itineo heeft slechts één basisfilosofie: de
en brengen ze de nieuwe Cosy SC700, waarintegraal motorhome toegankelijk maken
bij je de stapelbedden kan ombouwen tot
voor iedereen! Iedereen verdient immers
extra kinderruimte of extra bergruimte. Heel
de kans om van deze manier van reizen te
handig als je de (klein) kinderen maar enkele
genieten. Maar dit wil niet zeggen dat alles
keren per jaar meeneemt.
moet wijken voor de prijs, integendeel. Itineo
slaagt er wonderwel in de ruimtelijkheid, het
mooie design en de kwaliteit te verenigen
met een unieke aankoopprijs. Dankzij hun
basisfilosofie presenteert Itineo als één van
de enige motorhomebouwers in Europa een
aantal zeer aantrekkelijke integraal motorhomes met stijlvolle interieurs en handige
familiale indelingen.

Geschiedenis:
Itineo is ontsproten aan het brein van Pierre
Rousseau, eigenaar van de Rapido groep. Zijn
droom was om de integraal toegankelijk te
maken voor iedereen en dit werd direct ook
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SB700
UNIEKE GEZINSINDELING
VOOR 6 PERSONEN
SLECHTS 7M = RIJBEWIJS B
XXL SALON MET
4 EXTRA SLAAPPLAATSEN

€

vanaf

60.600

btw
incl.
SB700 | 699x294cm |
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Kidsweeke
n
met eendjze, in de motorh
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imte

SC700
XXL SALON FACE/FACE
AFZONDERLIJKE KINDERSUITE
FLEXIBELE ACHTERRUIMTE:
STAPELBEDDEN OF GARAGE OF
KINDERZITHOEK
2 EXTRA SLAAPPLAATSEN SALON

€

vanaf

62.500

rt tafeltje
a
p
a
t
e
m
n
e
Stapelbeddrdoom kidscorner
een

btw
incl.
SC700 | 699x294cm |
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SB740
XXL FAMILIECAMPER
AFZONDERLIJKE KINDERRUIMTE
MET STAPELBEDDEN VOOR 3
CENTRALE EN VOLLEDIG
AFSLUITBARE BADKAMER

€

vanaf

62.500

>7m

btw
incl.

Itineo

=C

RIJBEWIJS

SB740 | 743x294cm |

=5
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OOF
K IDSPreRn aan
kindemacht!
de

JC740
XXL SALON FACE/FACE
UITTREKBARE TAFEL
ENORME OPBERGRUIMTE
125cm HOOG
TWIN BEDDEN + KING SIZE HEFBED

VANOMOBIL

KLEERKASTEN VOETEINDE BED
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SLAAPUITBREIDING KING SIZE:
197x217cm IN OPTIE

€

vanaf

62.500

kids

>7m

btw
incl.
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RIJBEWIJS

JC740 | 743x294cm |

=4

=4

De mooiste familieindelingen op 16m2
dat is de Itineo

Op vakantie met de kids
verzamel je souvenirs waar
je de rest van je leven van
geniet! Het huidige drukke
leven zorgt ervoor dat we te
weinig tijd hebben voor onze kinderen... en ze worden zo snel groot!!!
Waarom ze dan niet eens extra in de
watten leggen op vakantie?
Met deze vier sympathieke
indelingen toon je hoe belangrijk je
kinderen voor je zijn! En uiteraard
kan je ook genieten van de geboden
ruimte als je reisgenoten voor één
keer je mountainbike makkers zijn op
een weekendje Ardennen!

{63}
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Vanomobil heeft een
voor:

HART
Gesukkel met fietsen telkens je iets vergeet in de koffer, is voltooid verleden tijd. Vanaf nu neem
je je fietsen gemakkelijk en met plezier mee op reis met eender welke campervan! On y va?!

VAN-STAR
De Van-Star fietsendrager wordt
op het chassis, het sterkste punt
van het voertuig gemonteerd.
Zo hoef je niet langer de deuren
van de camper over te belasten.

O p b ez
oek bij
Martin
e & Lie
ven in
“‘t Mad
hun
eliefje”

CAMPERSTOPPLAATS

Het fietsrek komt ter hoogte
van je knieën, je kunt je fietsen
er dus gemakkelijk op tillen.
Bovendien is de Van-Star ook
geschikt voor e-bikes. En als
de fietsen er niet op staan, kun
je de fietsendrager gemakkelijk
opklappen, waardoor je kan
ruimte besparen achter de van.
Met de Van-Star hoef je je
fietsen niet van het rek te halen
om in de koffer van je camper
te kunnen, je kan het rek gewoon opzij zwaaien met de fietsen erop. En je kiest zelf of je het scharnier
aan de rechter- of de linkerkant wilt. Rechts is veiliger op de weg, links betekent dat je er niet telkens
omheen moet lopen om in de koffer te kunnen. Ook bij de James Cook met de slide-out bewijst het
fietsrek zijn nut: je kan het bed gemakkelijk uitschuiven zonder de fietsen telkens van het rek te halen.

VOOR ELKE CAMPERBUS EEN OPLOSSING
Elk merk heeft zo campers met eigen specifieke
voordelen, voor elk wat wils. En om aan die
verschillende modellen tegemoet te komen, heeft
Memo-Europe een fietsenrek.
1

Fiat, Citroën, Peugeot

2

Mercedes, Crafter, MAN

in de kijker:

‘t Madeliefje

V

anomobil sponsort CamperStops Belgium, een initiatief dat
in juni 2020 werd gelanceerd door Peter Van de Mierop
en dat intussen op volle toeren draait. Bij Vanomobil weten we
graag waarover we spreken en dus besloten we deze Vlaamse Passie
eens zelf uit te testen. Dat bracht ons op een grijze, winderige
donderdag bij ‘t Madeliefje in Diksmuide.
“Met onze fel begeerde sticker van
Camperstops Belgium op onze
voorruit prijkend, vertrekken we richting
Westhoek. Ik, copiloot zijnde, heb de
verantwoordelijkheid over het regelen van
een geschikte camperplaats.
Op de website (www.camperstopsbelgium.be) vind ik gemakkelijk een overzicht
van alle plaatsen in de buurt met wat
nuttige info. Dankzij mijn voorkeur voor
koude lekkernijen is de keuze al snel
gemaakt: ’t Madeliefje. Na een kort telefoontje bevestigen de eigenaars dat er
nog plaats is en we van harte welkom zijn.
Vlot geregeld, zo hebben we het graag en
we zetten koers richting Diksmuide.”

zoals de Adria Twins...

zoals de Sven Heddin, Boxdrive...

3

Volkswagen
zoals de Kepler One - Five - Six, Jules Verne,
James Cook...

Portret van ons Vanomobil team
op bezoek bij ‘t Madeliefje

In het midden tussen Ieper, Poperinge
en Nieuwpoort situeert zich het hart
van het slagveld van WOI: Diksmuide. Op
de oevers van de Ijzer liggen de monumentale Ijzertoren en de loopgraven. En
daar, midden in de velden en vlakbij het
Blankaartbekken vinden we de prach{64}

tige hoeve van Lieven en Martine, twee
warme mensen die met hart en ziel deze
boerderij van meer dan 90 ha draaiende
houden. Op een groen graspleintje tussen
de hoeve en de wijdse velden parkeren
we onze camper. We zijn snel geïnstalleerd aangezien er net te veel wind is
voor de luifel en dankzij de ruime aanwezigheid van picknickbanken kunnen we
ook onze tafel en stoelen nog even in de
garage laten zitten. Voor onze lunch kiezen we een plekje met zicht op de grote
vijver, omgeven door hoge bomen die
diepe, ritselende buigingen maken in de
wind. Ook aan de overkant van het water
zitten er mensen op het ruime terras en in
de strandstoelen te genieten van de rust.

raam in het ijssalon kan je in de stal van
de kalfjes gluren. Erboven staat de hele
toepasselijke quote “hier in dit dierenparadijs wordt ons ijs na een lange reis met
veel liefde gemaakt en dat smaakt”.
Benieuwd informeren we naar de
opkomst deze zomer. “In die eerste twee
maand hebben we al zo’n 50 campers
mogen ontvangen”, vertellen Lieven en
Martine trots. “Dankzij het systeem met
lidmaatschap is er altijd een plekje vrij voor
geïnteresseerden en weten we perfect wie
we over de vloer krijgen. Het is een leuke
manier om nieuwe klanten aan te trekken
en extra zichtbaarheid en verkoop te verkrijgen. De klanten zijn dan weer blij met de
gratis en unieke locatie. Een winwin
situatie waar we heel tevreden over zijn.”
Wij kunnen bij deze officieel beamen:
CamperStops Belgium voldoet aan alle
verwachtingen. Ben je nog geen lid?
Schrijf je dan zeker in via de website.
Dagelijks melden nieuwe leden en gastverblijven zich aan. En voor een zalig
dagje wandelen, rust en crèmekes lekken, kunnen we ’t Madeliefje alvast aanbevelen, maar vergeet je CamperStops
Belgium sticker en lidkaart niet.

Na de middag komen enkele moedige
wandelaars van het Blankaartpad (9,6
km) toe die de wind trotseren met het
vooruitzicht op een welverdiende tussenstop bij ’t Madeliefje voor een warm
koffietje of ambachtelijk crèmeke. Ook
wij kunnen niet weerstaan en, omdat we
niet konden kiezen uit de 32 (!) smaken,
nemen we ook maar meteen elk een liter
ambachtelijk ijs mee naar huis. Binnenin
is het ijssalon recent heringericht en een
zalige plek om te vertoeven, wanneer
de zon het even laat afweten. Door een
{65}
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et kiezen van een motorhome is niet evident. Er is zo veel keuze
en bovendien veranderen jij, je gezin en je dromen continu.
De verwachtingen van je motorhome zullen dus ook altijd blijven
evolueren. Wij, bij Vanomobil, prijzen ons gelukkig dat we de mijlpalen
in de levens van onze trouwe klanten mogen meemaken en hen kunnen
helpen bij de keuze van hun motorhome. Eric en Brigitte zijn al
acht jaar klant en kijken nu uit naar hun vijfde motorhome.

DIT IS
ONS VERHAAL.
“Vroeger gingen we altijd op hotel,
maar ik zou de gezelligheid van een
camping vandaag de dag niet meer
kunnen missen.“
In 2012 zijn we voor het eerst met vrienden een weekendje naar de Opaalkust
geweest met hun camper. Dat was het
prille begin van onze interesse in reizen
met een motorhome. Die interesse is
intussen uitgegroeid tot een ware passie.

Dankzij onze motorhome genieten we
van de ultieme vrijheid! Het leven in de
natuur is wonderbaarlijk, nog meer sinds
de komst van dat verdomde virus. We
houden van de omgeving, de wandelingen in de gezonde lucht en het luieren
op de mooiste plekken, overal waar onze
nieuwsgierigheid ons heen brengt. We
hebben elektrische fietsen aangeschaft
zodat we onze twee kleine metgezellen
Eliot en Leo (een lhasa Apso en een Shi Tzu)
overal kunnen meenemen, want ook zij
maken een belangrijk deel uit van het
reizen in alle vrijheid.

Één van de momenten die ons het meest
is bijgebleven, is toen we op een heuvel
geparkeerd stonden met een prachtig
zicht op Lago Maggiore! Het was niet
simpel om op dat perfecte plekje in de
hoogte te komen, toen met onze integraal.
Eric moest die gevaarlijke afdaling met de
motorhome alleen doen, want ik durfde
niet. Gelukkig zijn ze er allebei veilig en
wel uit gekomen!

Dankzij de bijstand
van de professionals van
Vanomobil slagen we er
altijd in om onze wensen te
verwezenlijken.
Natuurlijk hebben we ook al pech gehad
(een gebroken dakraam, een verloren
aftapkraan) of veranderingen doorgevoerd (een grotere tafel, lampen aan ons
bed en in onze kleerkast). En dan staan
we wel even stil bij eventuele teleurstellingen en onze wensen en verwachtingen
voor de toekomst. We blijven immers
evolueren en dankzij de bijstand van de
professionals van Vanomobil slagen we
er altijd in om onze wensen te verwezenlijken. Dus komen we telkens terug
tot dezelfde conclusie: de beste manier
van reizen is met de motorhome. En de
gebeurtenissen van het voorbije jaar, versterken onze behoefte naar de rust van
de natuur nog meer.

Eliot &
onze (verwLeeo,
n
passagiers!de)

Iedereen doet zoals hij of zij wil natuurlijk, maar voor ons
is het simpel: of we nu onze plannen moeten aanpassen
aan de motorhome, of onze motorhome moeten aanpassen aan de plannen, we zullen altijd blijven reizen met een
motorhome. Maak je dus geen zorgen, wij kunnen bevestigen dat het nooit te laat is om van gedacht te veranderen.
En bij Vanomobil ben je in goede handen!

interview

Brigitte en Eric Blaton,
Henegouwen

, bedankt
Brigitte & Eric
ouwen
rtr
ve
llie
ju
voor
s!
on
in

Onze 1ste motorhome

Toen we onze eerste camper bestelden, waren we ervan
overtuigd dat we perfect wisten wat we nodig hadden
voor een ideale vakantie met ons kleine gezin. We waren
ouders van twee tieners, die nu jonge mannen zijn,
en kozen voor een BÜRSTNER IXEO I met een vast Frans bed.

Discover the
Onze 2de motorhome

Hoewel we echt genoten van onze uitstappen met onze
semi-integraal, werden we toch aangetrokken door de
integraalcampers. En dus besloten we na enkele jaren over
te schakelen naar een BÜRSTNER AVIANO I 727.

Onze 3 motorhome
de

Twee jaar later gingen onze zonen niet langer mee en hadden
we een camper die eigenlijk een beetje te groot was voor ons
tweetjes. Ook hadden we twee nieuwe fietsen aangeschaft.
Voordien stonden die op een fietsendrager, maar we wilden
ze beter kunnen beschermen in een garage. Dus volgde een
nieuwe aankoop: een CHAUSSON WELCOME 610 met een
geweldige woonkamer, een tafel die groot genoeg is om
mensen uit te nodigen en met een druk op de knop tover je
de salon om in een ruime slaapkamer… heerlijk!

Onze 4de motorhome

Bassin d’Arcachon:
staanplaats voor onze
Chausson 630
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De Design TV’s van het prestigemerk
Avtex worden speciaal ontworpen voor
mobiel gebruik. De elegante look en de
uitzonderlijke beeldkwaliteit bieden u
een ongeëvenaard kijkplezier.
Door de compacte behuizing en
bescherming tegen vibraties tijdens het
rijden zijn de Avtex TV’s uiterst geschikt
voor uw motorhome of caravan.
• Ingebouwde satellietontvanger
(DVB-S2 / Full HD) met CI+ slot

Tijdens een bezoek aan Vanomobil, ontdekten we een camper
die erin slaagt al onze wensen van het moment te verenigen.
De CHAUSSON 630 is ruwweg identiek aan de vorige met de verandering naar twinbedden. Die zorgen ervoor dat we onze dag
elk op ons eigen ritme kunnen beginnen en we de helft
van onze prachtige woonkamer kunnen vrijmaken als één
van ons opstaat. En toch is er ook genoeg plaats om met
verschillende mensen binnen gezellig te zetelen...
en dit alles met een vingerknip!

Lago Mag

9 Series

Onze volgende
motorhome?

• Fastscan TV-Vlaanderen, Canaal
Digitaal en Telesat
• DVB-T2 (H265). Eenvoudig inladen
van de programma’s door gebruik van
slecht 1 toets (AQT)
• Ingebouwde DVD / CD-speler
• Opnames via USB-stick
• 12v / 24v / 220v

Ook voor onze volgende aankoop
keren we terug bij Vanomobil,
waarin wij een groot
vertrouwen hebben.
{67}
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it jaar vieren we onze 31 jarige samenwerking met Knaus.
Ter ere van deze verjaardag hebben we samen voor onze Belgische klanten
een heel speciaal model ontwikkeld: de Boxstar Celebration. Knaus heeft jaren
een belangrijk marktaandeel gehad op de integraalmarkt. De laatste jaren zijn
het vooral de half integraal allround modellen Sky Ti en zijn broer met hefbed Sky
Wave die in grote getale uit de fabriek in het Beierse Woud lopen. Met de Van Ti
Vansation hebben ze er een vernieuwde compacte camper bij die zeker het
ontdekken waard is. Ze hebben ook een heel sterk camperbus gamma met de
Boxstar dat je nu kan uitbreiden met een pop-up dak!
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keren was de initiële fabriek te klein
en hij verliet zijn geboortestreek
Knaus is een oerdegelijke Duitse
Heilbronn om in het Beierse Woud
fabrikant van caravans en motorEIGENZINNIG
de basis te leggen van het huidige
homes. Over de jaren heen verDEGELIJK
Knaus. Van 100 “Zwaluwnesten”
anderde de nadruk van caravans
INNOVATIEF
in 1961 bouwen ze een generanaar motorhomes om vandaag de
WINTERVAST
tie later 20.000 motorhomes en
onbetwiste n°1 te zijn op de Duitse
caravans op 3 verschillende promarkt. In Jandelsbrunn (in het zuiductiesites (Jandelsbrunn (D) – Motgers
den van Duitsland tegen de Oostenrijkse
(D) – Nagyoroszi (H)).
grens) staat een modern productieapparaat die een van de meest betrouwbare en
Specialiteit:
degelijke motorhomes op de Europese markt
Knaus is van vele markten thuis, en biedt
produceert. Knaus staat symbool voor een
een zeer aantrekkelijk aanbod zowel in intecompleet en doordacht concept voor ieders
graal als half-integraal campers. De laatste
vakantiegeluk.
jaren kent hun camperbusreeks “Boxstar”
een weergaloos succes dankzij zijn unieke
Filosofie:
mix van prijs, design en kwaliteit. Een Knaus
De zwaluwen in het Knaus logo staan voor
is zeker ook gekend voor zijn degelijke winvrijheid die beweegt. Hun allereerste creatie
tervastheid! De hele SKY TI serie geniet van
werd dan ook gedoopt tot het zwaluwnest.
een nieuw, fris interieur met de platinum
Knaus hecht heel veel belang aan betrouwversie, de TI Vansation verrast met zijn combaarheid en degelijkheid, bijgevolg heb je
pacte indeling en hun Boxtar krijgt ook een
je Knaus voor het leven. Maar ze gaan een
uniek pop-up dak, die wat feel good atmosflinke stap verder door deze zeer vertrouwde
feer met geen enkel ander pop-up model te
waarden te koppelen aan hun wil tot innovavergelijken valt.
tie en vernieuwing. Geen evidente opgave,
maar als je een Knaus van dichtbij bekijkt,
zie je dat ze daar wonderwel in slagen.

Geschiedenis:
Toen Helmut Knaus in 1960 zijn caravanbedrijf oprichtte, wilde hij vooral zijn eigen
ding doen, vanuit zijn gevoel en ver van de
door andere caravanbouwers bewandelde
wegen. Zijn eerste caravan, in de vorm van
een ei, noemde hij het “zwaluwnest” en kreeg
op het “Internationale Automobieltornooi” in
Bad Nauennahr 3x goud! Binnen de kortste
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Knaus Tabbert GmbH
Helmut-Knaus-Str. 1 / Jandelsbrunn
DEUTSCHLAND
www.knaus.de

TOPMERK
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3x

CAMPERVANS
VOOR

families

BOXSTAR
FAMILY

BoxstarION"
"CELEBRAT
&
€

vanaf

52.290

uw voordeel = €

11.329

599 cm

=4

HANDIG OMBOUWBAAR TOT
GARAGE OF BED VOOR 1,2, 3 OF 4P
VOLLEDIG VORSTVRIJ

€

vanaf

49.075

btw
incl.

btw
incl.

› Boxstar LUXE hedendaags interieur
› Meer beenruimte dankzij zwevende tafel
› Grootste dubbel bed in zijn klasse
› Krachtige 3,5T chassis met grote
16” bicolor Alu velgen
› Grote op hoogte geplaatste 90L koelkast
› Extra LED vloerverlichting, indirecte verlichting
› Wintercampervan: level 3 isolatie, krachtige
verwarming, geïsoleerde verwarmde
vuilwatertank en kwaliteitsvensters
› Skyview optioneel
› Pop-up dak optioneel
› Soft close kasten
› Uitrusting: navigatiesysteem met ingebouwde camera, Thule luifel, cabineverduistering,
brede elektrische opstap, muggendeur, LED
voortentverlichting, ESP en Traction +, Airco,...

258 cm

XL STAPELBEDDEN VOOR 4P

= 2/4

BOXSTAR
STREET XL

Ook
verkrijgbaar
met nieuwe
Fiat automaat
9 versnellingen

ns,
Onze vaot als
o
even grmilie en
jouw fa lannen
jouw p

VOLWAARDIGE EXTRA 2P
SLAAPPLAATS VOORAAN
GEMAKKELIJK EN VLOT
UITSCHUIFBAAR DUBBEL BED

Met meer
personen?

VEEL LICHT EN
EFFICIENT GEBRUIK VAN RUIMTE

De celebration is
ook verkrijgbaar
met dubbele
stapelbedden

BINNENHOOGTE VAN MAX. 238cm
TWEE INDELINGEN: DUBBEL
DWARS BED OF TWINBED IN
LANGSRICHTING
DUBBELWANDIG & GEÏSOLEERD
POLYESTER DAK PERFECT VOOR
WINTERKAMPEREN
AANRADER: OPTIONEEL
SKYROOF PANORAMADAK

€

100% geni

eten...
hoogte
.
Grote opgeplaatste koelkast

vanaf

56.295

btw
incl.

BOXSTAR
STREET POP-UP
EXTRA DUBBEL BED IN POP-UP
CABRIOFUNCTIE MET
MUGGENHOR ZORGT VOOR SPECTACULAIR UITZICHT
DAKLUIK EN RGB LICHT IN POP-UP
VERWARMING IN POP-UP
BLIJFT <3M AL RIJDEND

VANOMOBIL

€
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vanaf

53.345

btw
incl.

Zowel Family als de Street zijn ook
verkrijgbaar in “Celebration” afwerking.
{71}
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speciale
TINUM

PL A
SKY TILECTION
SE

VAN TI VANSATION

SKY TI PLATINUM

FULL-OPTION DUITSE KWALITEITSCAMPER AAN BODEMPRIJS

SENSATIONELE PRIJS-KWALITEIT
VERHOUDING

TWINBEDDEN > 2m LANG

6 VERSCHILLENDE INDELINGEN

< 7m DUS PERFECT MET RIJBEWIJS B

DYNAMISCH EN SPORTIEF
SILHOUETTE

LEKKER COMPACT: 15cm SMALLER
DAN EEN NORMALE CAMPER

UNIEKE BEKLEDING MET PLATINUM
SELECTION BESTIKKING

VOL-AUT SATELLIET OYSTER 85CM
& 27” LED TV

190L KOELKAST

100% VORSTVRIJ MET o.a.
VERWARMDE VUILWATERTANK
MULTIMEDIA MET CAMERA,
NAVI EN HEAD-UP DISPLAY
BADKAMER MET ECHTE DOUCHECABINE (PIVOTERENDE WAND)

Nog nooit is een KNAUS
zo voordelig geweest!

VAN TI VANSATION PACK
t.w.v. € 17.068
vanaf

56.295

STEMMIGE AMBIANCE
VERLICHTING

Nog nooit is een KNAUS
zo voordelig geweest!

OPGEP
b e A S T:
beschperkt
ikbaa
r!

PLATINUM PACK
t.w.v. € 16.991

€

vanaf

62.295

btw
incl.

btw
incl.

VANOMOBIL

€

ECHTE WINTERCAMPER
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reis. Het grote militaire kerkhof en het
oorlogsmuseum waren echt de moeite.
Iemand daar gaf ons de tip Ballon d’Alsace
te bezoeken in de Vogezen. Daar zou
ook een belangrijke verdedigingslinie
geweest zijn. Bovendien kan je er geweldige wandelingen maken met fantastische vergezichten. We sliepen in Saint
Maurice sur Moselle. Van daaruit konden
we vervolgens verschillende kanten op.
Rekening houdend met de coronagevarenzones en het dreigende slechte weer
besloten we naar Titisee-Neustadt te
rijden, het zuiden van het Zwarte Woud in
Duitsland. We reden op prachtige routes
en door geweldige natuur. Wij houden
er van om af en toe eens te stoppen in
een gezellig dorpje om iets te eten of te
drinken, en dat misten we een beetje in
Duitsland. Toen dwong het slechte weer
ons een keuze te maken en omdat we nog
maar twee dagen over hadden, besloten
we de terugreis aan te vatten. We maakten nog een tussenstop in Metz en reden
van daaruit naar huis.

runo, Mieke en hun twee zonen zijn intussen
al ervaren motorhomehuurders. In ons vorige magazine
las je over hun reis naar Noorwegen, dit jaar werd het een
trip à l’improviste vol natuur, ontspanning en… oorlogsmonumenten.

DIT WAS NIET DE EERSTE KEER DAT JULLIE
EROP UIT TROKKEN MET EEN VANOMOBIL
HUURMOTORHOME?
Nee, intussen was het al de vijfde keer
dat we met een huurmotorhome van
Vanomobil op stap gingen en door de
coronacrisis beloofde het meteen één
van de meest memorabele keren te worden. Ons oorspronkelijke plan was om
naar de Formule 1 wedstrijd te gaan kijken
in Francorchamps, mijn oudste zoon is
hevige fan en daaraan zouden we nog
vier dagen Ardennen koppelen. Echter
waren er eind augustus nog steeds geen
toeschouwers toegelaten tijdens de wedstrijden dus viel dat plan in het water.
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MAAR JULLIE BESLOTEN TOCH
OP REIS TE VERTREKKEN?
Ja we vertrokken dan maar à l’improviste
richting de Vogezen en het Zwarte Woud
op de Frans-Duitse grens. Onze eerste
tussenstop was in Verdun, gekend van
de Slag om Verdun tijdens WOI. Naast
Formule 1, hebben we ook een grote interesse in de wereldoorlogen. Op eerdere
trips bezochten we ook al heel wat oorlogsplekken in Normandië. Verdun was
voor mij meteen het hoogtepunt van de

We hebben enorm genoten van dat vakantiegevoel die
je krijgt zodra je een voet in de motorhome zet.

GEVEN JULLIE DE VOORKEUR AAN
WILDKAMPEREN OF CAMPINGS?
We zoeken altijd een camping, ook voor
de kinderen is het leuk als er een zwembad is. Bij Ballon d’Alsace vonden we een
geweldige driesterren camping met verschillende zwembaden (cfr. Camping Les
Deux Ballons). Daar hebben we echt

De vijfde keer dat we met
een huurmotorhome van
Vanomobil op stap gingen en
door de coronacrisis één van
de meest memorabele.
genoten. Maar aan Titisee-Neustadt viel
de camping dan weer een beetje tegen:
te druk en aan de beboste kant van het
meer, terwijl er aan de overkant wel een
camping was met goed zicht. Ach ja, dat
is de prijs die je soms betaalt voor de
vrijheid van spontaan reizen, je bent niet
altijd even goed geïnformeerd over welke
campings nu wel of niet bij je wensen
passen. De volgende keer zal ik me waarschijnlijk toch weer wat beter informeren
over de mogelijke overnachtingsplaatsen.

VORIGE KEER REDEN JULLIE MET DE
BÜRSTNER LYSEO, NU MET DE ITINEO
MC740, HOE IS DIE BEVALLEN?
Dat klopt. Beide hebben natuurlijk hun
voor- en nadelen. Aan de Itineo apprecieerden we de zwaardere motor, hij bolde
merkbaar beter. Als je haarspeldbochten
moet nemen met zo’n grote camper op
1200m hoogte, dan zorgt zo’n motor wel

voor een veilig gevoel. Bovendien was ik
fan van de gestroomlijnde look van de
Itineo en ook aan de binnenkant merkte je
dat het een echte kwalitatieve motorhome is. Het enige minpuntje was eigenlijk
de specifieke indeling van de MC740. We
vonden het face/face salon minder praktisch dan een L salon. Dat weten we nu
ook weer voor de volgende keer hé!

Waarom il
bij Vanomb
huren?
Camper huren? Topidee
zeggen wij al 30 jaar en steeds meer
mensen (en huisdieren) geven ons
gelijk. Het is niet voor niets dat de
helft van onze huurders bestaande
klanten zijn, die steeds opnieuw hun
vakantiegeluk aan ons toevertrouwen.
Lees hier de vijf belangrijkste redenen
om bij ons een camper te huren.

1.

Zorgeloos reizen

Ons voornaamste doel is jou
ontzorgen, zo kan jij focussen op je
reis! We staan je bij in de keuze van
jouw ideale motorhome en de
administratieve rompslomp. Geen
zorgen dus over verzekeringen,
hygiënische of technische issues!

2.

Budgetvriendelijk reizen
ZIJN ER AL NIEUWE VAKANTIEPLANNEN MET DE MOTORHOME?
De reis verliep een beetje anders dan
gehoopt, maar dat neemt niet weg dat we
enorm hebben genoten van dat vakantiegevoel die je krijgt zodra je een voet in
de motorhome zet. Dat is ook waarom wij
zo’n fans zijn van motorhomevakanties.
Er zitten dus zeker nog uitstappen aan
te komen. Onze Formule 1 tickets zijn ook
overgezet naar volgend jaar, dus wie
weet kunnen we dan ons eerder geplande
tripje nog doen. Maar we wachten wel
nog even af hoe de coronatoestand verder zal evalueren.

kt !
BedanM
ieke
Bruno e&erziens.
Tot w

Je beslist zelf hoeveel belang je
hecht aan luxe en gemak door ons
ruim aanbod.

3.

Top of the bill motorhomes

Ons motorhomepark wordt jaarlijks
vernieuwd. Daardoor kunnen wij
topkwaliteit en de nieuwste trends
op de Europese markt aanbieden.

4.

30 jaar ervaring en kennis

Bij elke specifieke situatie past er
een motorhome. Gelukkig kan je
altijd rekenen op de hulp van onze
specialisten! Met onze 30 jaar
ervaring realiseren we al jouw
droomreizen.

5.

Around the clock bijstand

Tot slot ben je bij ons verzekerd en
kan je profiteren van onze around
the clock bijstand. Pech onderweg
of je weet even niet meer hoe dat
pop up dak open gaat? Geef onze
specialisten gerust een belletje!
Dankzij onze reservecampers,
bieden we 100% vertrekgarantie.

{75}

w

Hoe
ieke
Bruno & M
hun ideale
rhome
huurmotom
bil
bij Vano n.o
koze

PUBLIREPORTAGE

12 mei
Cecile:

We nem
en de
ti
hu u r m o
gel ijk jd om a l le
heden
t e b es
p r e ke n
.

"

"Welkom

Bruno: "Via de Vanomobil site,

www.vanomobil.be/nl/huren,
vonden we een aantal modellen
die ons aanspraken. De filmpjes,
een handige tool op de website,
gaven ons een eerste blik binnenin
de motorhome."

16 mei

Bruno: "Tijd voor een bezoekje

Marco Santoli

zaakvoerder & bezieler

“ Kwaliteit, betrouwbaarheid en service
zijn de sleutelwoorden in ons dagelijks
denk- en werkpatroon.”

aan Vanomobil Deerlijk. Keuze
genoeg in het huurwagenpark.
Cecile, de verantwoordelijke
verhuur, gaf ons een professionele
uitleg. Alle pro's en contra's
per type motorhome. Bingo!
Onze keuze was snel gemaakt,
een Itineo MC740."

We b
e
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Itineo
MC740

huur
€165

vanaf
/weekend

TOPMODEL

28 augustus

Mieke: "Daar stond hij

el ij
Een du id

isch
ke tech n

vertrekkensklaar in de overdekte
afleverruimte bij Vanomobil Deerlijk.
Nog een paar raadgevingen van
Cecile en haar team en...
Zwarte Woud 'here we come'!"
(zie reportage vorige pagina)

e u itleg.

Niet genoéeégl
tijd om v ?
te reizen

Tijd om afscheid te nemen van onze
trouwe vierwieler. Een vlotte afhandeling bij Vanomobil en nog een
vlugge blik op de camper die onze
reis fantastisch maakte ."

"Goeie
reis"

“Waarom niet even
een motorhome proberen?”

huur

vanaf

€69
/dag

DUO

POP-UP

1>4
PERSONEN
vanaf
per dag

€69
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Het nivelleren van
de motorhome met
de hydraulische
stabiliteitssteunen

4 september

Mieke: "Ons motorhome hart brak.

Dan huur je gewoon!

*verhuur / prijzen 2020

W
helpenijje d

100 RECENTE & FULL OPTION
HUURMOTORHOMES
6 categoriën om uit te kiezen, 24 indelingen.
Wedden dat jouw vakantie niet meer stuk kan.
Kom binnen en laat je overtuigen door onze
huurwagens & showroom.

www.vanomobil.be/nl/huren
DUO

1>4
PERSONEN

€75

vanaf
per dag

FAMILY
4>6
PERSONEN

€95

vanaf
per dag

INTEGRAAL
4>6
PERSONEN

€130

vanaf
per dag

“GEPASTE” e
MOTORHO
ME
te k

iezen!

Cecile Eggermont
verantwoordelijke
verhuur motorhomes /

DEERLIJK

t 056 430 181
Ilse Van Dooren
verantwoordelijke
verhuur motorhomes /

HOOGSTRATEN
t 03 420 07 80

De antennes van SR Mecatronic zijn de meest technologische
geavanceerde, automatische sattelietsystemen die momenteel
op de markt aangeboden worden.
Meer dan 20 jaar ervaring
Santoli heeft meer dan 20 jaar ervaring als projectmanager van mechanische en elektrische apparatuur. “De mechaniek van onze antennes is uiterst
robuust en bestaat uit een met poederlak beschermde en
duurzaam gegoten aluminium structuur die een precieze en feilloze werking
garandeert,” vertelt Marco ons. De onderhoudsvrije tandwielen van staal en
brons (ontworpen met een uiterste nauwkeurigheid) worden
aangedreven door krachtige motoren en zorgen voor een perfecte en
stabiele werking van de antenne.
Hoogwaardige electronica
Sinds 2008 gebruikt SR Mecatronic een tuner DVB-S2/MPEG-4/FULL HD.
De superieure kwaliteiten van deze tuner waarborgen een feilloze werking bij
het zoeken van de satellietposities. De electronica is uniek in zijn soort door
het feit dat SR Mecatronic antennes de enige systemen zijn die de gebruiker
informeert over de werking en/of foutmeldingen van de
antenne (zoals bijvoorbeeld de coaxkabel, batterijspanning, blokkering van
de antenne, …). Bovendien is de antenne beschermd tegen kortsluiting en
omwisseling van de polariteiten.
SR Mecatronic staat synoniem voor betrouwbaarheid, uitzonderlijke prestaties,
kwaliteit en design. Het minutieus selecteren van de juiste materialen en componenten garandeert een feilloze werking gedurende talloze jaren.

VANOMOBIL

als servicepartner
Het installeren van hydraulische systemen
vergt de nodige vakkennis. Vanomobil heeft
de juiste gecertifieerde techniekers in huis
om dergelijke systemen te installeren én te
onderhouden. Bovendien werden de eerste
installaties bijgestaan door niemand minder
dan bezieler Marco Santoli zelf. Een vijfster-

vanomobil deerlijk
tremelo & hoogstraten

renvakantie is dus meer dan gegarandeerd!

Het revolutionaire MA-VE als jouw perfecte reispartner
Het nivelleren van je motorhome is een must om het comfort van je reis te
garanderen. Deze noodzakelijke klus wordt dankzij de innovatie van Marco
Santoli kinderspel. Het verhaal van MA-VE start vanuit de ontevredenheid
over het bestaande aanbod op de Europese markt. “Dat kan ik zelf beter,”
moet Marco gedacht hebben en bij het testen van zijn oplossing, kunnen
wij dat enkel maar bevestigen. Het resultaat van enkele jaren ontwikkeling
& testing zijn de hydraulische stabiliteitssteunen MA-VE.
Volautomatisch & Made In Italy
De volautomatische, hydraulische stelvoeten worden aangestuurd met één
enkele druk op de knop en garanderen een stabiele en trillingsvrij positie van
je motorhome. Zo profiteer je onder andere van een verbeterde afvoer van
afvalwater uit gootsteen en douche. Het systeem laat je toe heel makkelijk
een band te vervangen en bezorgt je eveneens extra
diefstalbeveiliging en dus extra gemoedsrust. Alsof dat nog niet volstaat,
is het volledige systeem ook via een smartphone app te bedienen.
De volledige installatie is ‘Made In Italy’ en met de meest hoogwaarde
componenten samengesteld in San Marino.
{77}

Vanomobil,
het
van je

imported

TOPME
RK VAN
OMOB
IL
VA

2011

NO
NIESM MOBIL KIES
A NN
T
VOOR +BISHOFF
ZI JN:

PERFE
CTIE
EXCLU
SIVITE
IT
DEGEL
IJKHEI
D
VEILIG
HEID

Daar vertr
ou

w j e op

by

since

D

é droom voor vele camperliefhebbers, maar ook voor veel camperdealers.
Meer dan 20 jaar droomden we van dit iconisch merk en sinds 2011 hebben
we de eer deze prachtcampers te mogen verdelen. De Niesmann+Bischoff
producten ronden ons gamma naar boven af. En dankzij de revolutionaire
iSmove kunnen we vanaf nu ook met een B rijbewijs genieten van de luxe en
het comfort van de Niesmann+Bischoff liners. Wat niemand ooit voor mogelijk
had gehouden, doen de Duitse Niesmann+Bischoff designers toch en bewijzen
zo opnieuw hun genialiteit. Met de iSmove herschrijven ze alle regels in de sector.

Merk:

o
Daar vertrouw je

p.

caravanconcessie startten. Midden
de jaren 70 begonnen ze ook met de
Niesmann+Bischoff heeft een
productie van luxemotorhomes.
onevenaarbare reputatie. Voor
Op de IAA in Frankfurt presenPERFECTIE
veel motorhome-liefhebbers is
teerden ze hun eerste Clou-Liner.
EXCLUSIVITEIT
het een iconische camper, symDit was de eerste Europese motorDEGELIJKHEID
bool voor al het mooiste en beste
home met Amerikaanse afmetinVEILIGHEID
in de motorhomewereld. Uit hun
gen. Het segment van de Premium
fabriek lopen jaarlijks slechts een
campers was geboren. Met de lancering
500-tal motorhomes, maar één voor één
van de Flair reeks werd het merk pas echt
zijn het pareltjes van techniek, afwerking
bekend. De betrachting om een breder publiek
en technologie. Naar design toe is een
aan te spreken eind jaren 90, vertaalde zich
Niesmann+Bischoff resoluut modern en
in een volledig nieuw gamma: de Arto, die
vormt zo een groot contrast met de vele
de kwaliteit van Niesmann+Bischoff moest
traditionele interieurs binnen het Premium
brengen naar het segment van €100.000.
segment. Een Niesmann+Bischoff gaat makKort daarna bouwden ze een nieuwe prokelijk 30 jaar mee.
ductiesite in Polch en starten de samenwerking met de Erwin Hymer Group. In 2016 volgt
Filosofie:
een nieuw model die de voordelen van een
Enkel het beste is goed genoeg. Deze zucht
liner en een geprofileerde camper combinaar perfectie vertaalt zich in het gebruik
neert: de Smove. Voor hun 40 jarig bestaan
van de beste materialen, nieuwste technolokwamen ze dan met de allereerste integraal
gieën en betrouwbaarste onderdelen. Maar
die onder de 3,5 ton weegt en dus bestuurd
het gaat nog veel verder. Ze willen een motormag worden met een B-rijbewijs. Daarmee
home bouwen met het beste weggedrag, het
laten ze opnieuw alle andere merken in de
mooiste design, de meeste interieurvarisector ver achter zich.
anten en de nieuwste optiemogelijkheden.
Het merk streeft voortdurend naar iets bijSpecialiteit:
zonders, iets unieks. En dat zie je telkens
Niesmann+Bischoff maakt slechts één soort
opnieuw in elk model. De Niesmann+Bischoff
motorhome, de Premium camper. Daar zijn
campers worden gebouwd voor zij die het
ze nog steeds de referentie. Ze bieden exclugroots zien, zij die houden van exclusiviteit
siviteit op alle vlak en wonnen dan ook
en comfort, zij die klaar zijn om te reizen of
al meermaals brand, design, innovatie en
zelfs te leven in een luxe motorhome.
technologie awards in de sector.

Geschiedenis:
Officieel bestaat het merk dit jaar 40 jaar,
maar eigenlijk begon alles een goeie 70 jaar
terug toen Elfriede en Hugo Niesmann een
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TOPMERK

Niesmann+Bischoff GmbH
Clou-Stasse 1 / Polch
DEUTSCHLAND
www.niesmann-bischoff.com
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NEW 2021
INTEGRAAL OP B RIJBEWIJS

833 x 295cm |

RUIME FACE/FACE SALON
VILTEN MUREN: FEEL GOOD ATMOSFEER EN GEWELDIGE AKOESTIEK
VEEL BERGRUIMTE
INGEBLEND UITKLAPBAAR EXTRA BED
DESIGN BADKAMER MET
DONKERE KRANEN

=4

=4

ARTO 82E
EVENWICHTIG & BEHENDIG
FENOMENALE AFWERKING
VERWARMDE DUBBELE BODEM
CENTRALE VLOEISTOFVERWARMING

UNIEK GEPATENTEERD
SCHUIFSYSTEEM BADKAMER

EXCLUSIEF DESIGN

PRIVACY MET ELEKTRISCH UITSCHUIFBAAR KEUKENREK & SCHUIFDEUR
KEUKEN: IN ALLE RICHTINGEN
UITKLAPBAAR OF UITSCHUIFBAAR

€

vanaf

119.820

btw
incl.

EN VOORAL: BLOEDMOOI

6.9E
699x286cm |

=5

=4

=5

=4

7.3F
729x283cm |

vanaf

98.900

btw
incl.

VANOMOBIL

€
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De Flair is nu uitgerust met dubbele
airbags, ESP en gordelspanners.

FLAIR 920EK
MOOISTE LINER VAN EUROPA
370 LITER WATER
LEVERBAAR MET AUTOMAAT 8V
RUIM LAADVERMOGEN
500 VERSCHILLENDE
INTERIEURCOMBINATIES

€

vanaf

194.735

btw
incl.

Jouw veiligheid
is prioriteit

Reis met de
meest luxueuze
motorhome: de Flair.

3 gloednieuwe Flairs en 2 jaar ontwerp en
studiewerk waren nodig alvorens alles piekfijn was afgesteld. 3 prachtexemplaren werden aan een hoge snelheid tegen een muur
gereden om ervoor te zorgen dat jij en je
naasten 100% veilig zijn, mocht het noodlot
toeslaan. Want een airbag moet op tijd open
gaan, de pedalen mogen enkel wegklappen
als het echt nodig is, de gordelspanners
moeten perfect gesynchroniseerd worden
met de airbags. Geen eenvoudige taak,
maar de Niesmann+Bischoff ingenieurs
zijn er wonderwel in geslaagd. En dit alles
werd dit jaar nog aangevuld met elektromechanische stuurbekrachting, elektronische parkeerrem, noodremhulp, adaptieve
cruise control, actieve rijstrookhulp, ESP
met zijwindondersteuning, Tractie Plus met
heuvelhouder en een actief bandenspanningscontrolesysteem. We kunnen je garanderen: je bent veiliger dan ooit in jouw Flair.

VANOMOBIL

LITHIUM ENERGIEPAKKET
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De Flair 920 LW
geniet van een
extra brede
lavabo en spiegel.

De modernste energievoorzieningstechnologie bestaat uit drie componenten:
2 zonnepanelen ★ 3 lithiumbatterijen en een
combilader. Drie keer meer onafhankelijkheid,
drie keer meer avontuur en drie keer
meer plezier.
{83}
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GASGEBRUIK

IN DE CAMPER

op de kraan en draai de moer
tegenwijzerzin vast
7. Span aan met de hand
8. Draai de gaskraan tegenwijzerzin open
9. Controleer alle verbinden met een 		
sopje (water en zeep) op lekkages (als
er zeepbellen ontstaan, draai je de fles
weer toe en verhelp je het lek), herhaal
dit tot de aansluiting 100% lekvrij is
10. Nu kan je het gas gebruiken

LOSKOPPELEN VAN EEN GASFLES

SOORTEN GAS
In het algemeen worden drie soorten
gas frequent gebruikt in campers.
1- Butaan: de bekende blauwe
Campingazflessen. Echter kan dit gas
niet gebruikt worden voor het reizen bij
lage temperaturen. Butaan wordt immers
vloeibaar als de temperatuur het vriespunt nadert, waardoor het niet meer verdampt en niet bruikbaar is.

De bekende blauwe CAMPINGAZFLESSEN:
niet ideaal bij reizen naar koudere oorden

2- Propaan: waarmee je zonder problemen kan gaan kamperen in de winter,
daarom wordt propaan meestal gebruikt
in motorhomes. De groene Benegas gasflessen zijn hiermee gevuld. Bij Vanomobil
geven we de voorkeur aan deze kunststof
flessen: ze zijn lichter, je kan zien hoeveel er nog in zit en ze zijn veiliger. De
fles zal nooit exploderen bij open vuur,
maar gelijkmatig uitbranden. De Benegas
gasflessen zijn wel enkel in België en
Nederland beschikbaar, maar doordat de
flessen zo weinig wegen, kan je gemakkelijk een extra fles meenemen.
Onze voorkeur: BENEGAS gasflessen
licht en veilig, ook in de winter

3- LPG: is een mengeling van beide. Dit
gas werd voornamelijk als aandrijving
gebruikt van voertuigen, maar doordat
het praktisch overal verkrijgbaar is,
wordt het ook steeds vaker als brandstof in de camper gebruikt. Bij LPG laat
je een hervulbare fles inbouwen bij jouw
{84}

1. Houd alle vuur uit de buurt van gas
2. Draai de gasfles dicht in wijzerzin
3. Laat het restje gas in de leidingen ontsnappen via de toestellen (bv. fornuis)
4. Draai de drukregelaar los in wijzerzin
5. Vervang het onderdeel
6. Sluit alles opnieuw aan zoals hierboven
beschreven

Vano Workshop. Wij voorzien ook altijd een
gasfilter om te voorkomen dat er verbrandingsresidu (kenmerkend wanneer er twee
gassen gecombineerd worden) of olie
in je toestellen terecht komt.
tips! VOOR EEN VEILIG GASGEBRUIK
Let op: aangezien er ook butaan in de
mengeling van LPG zit, zal dit bij vriestem- ★ Breng nooit open vuur in de buurt van
peraturen achterblijven in de fles en zal je gas! ★ Gasflessen hebben een vervaldatum, controleer die altijd even voor je
dus steeds minder kunnen bijvullen. Plots
ze in gebruik neemt ★ Zet gasfles altijd
zit je tank vol met enkel butaan. Bij je
rechtop (ook de reserve of de lege) en
vulstation kan je wel vragen de verdeling
maak ze stevig vast ★ Voor alle soorten
butaan-propaan aan te passen.
gas geldt dat onderventilatie belangrijk
is, zodat eventueel ontsnapt gas zich niet
kan opstapelen. Zorg ervoor dat de ventilatie altijd vrij blijft ★ Draai altijd je flessen
dicht als je met de camper gaat rijden, tenzij er een crashsensor geïnstalleerd is. In
Frankrijk mag je zelfs met een crashsensor
Een herbruibare LPG fles met gasfilter
nooit met geopende flessen rijden!
uit in onze Vano Workshop

AANSLUITEN VAN EEN GASFLES
Wat heb je nodig: een gasfles, een gasslang met spanring, een gasdrukregelaar.
1. Houd vuur uit de buurt van gas
2. Zet de gasfles op zijn plaats in de
camper, zet hem rechtop en stevig vast
3. Schuif de gasslang met spanring over
het vrije uiteinde van de regelaar
TIP: smeer in met wat zeep als de
slang er niet gemakkelijk overschuift
4. Schuif de spanring naar bijna het einde
van de gasslang (laat ongeveer 5mm
slang vrij tussen de spanring en de
moer van de regelaar)
5. Draai de spanring vast met een
manuele schroevendraaier
TIP: gebruik geen elektrisch materiaal,
deze kunnen te veel druk zetten,
waardoor er scheurtjes ontstaan
6. Plaats de kop van de drukregelaar
★

In sommige motorhomes heb je voor elk
toestel aparte rode kranen bij de gasfles. Die kan je altijd open laten staan
en hoef je pas te gebruiken als er zich
een probleem voordoet met één van de
toestellen. Dan kan je die kraan apart
toedraaien, zodat je de gasfles en andere
toestellen verder normaal kan gebruiken.

GASDRUKREGELAARS
Een gasdrukregelaar of koppelstuk zorgt
voor een constante en correcte aanvoer
van gas. We raden aan om de gasdrukregelaar om de vijf jaar te vervangen, tenzij
er eerder tekenen van schade, roest of
aanslag zijn. Sommige regelaars moeten
pas om de tien jaar vervangen worden,
controleer daarvoor de vervaldatum op
de regelaar zelf. Je gasdrukregelaar laat
je vervangen in een Vano Workshop.

Let op: recente motorhomes hebben een
gebruiksdruk van 30 mbar, maar oudere
motorhomes kunnen nog een druk van
50 mbar hebben. Zorg dat je goed weet
welk systeem jij hebt vooraleer je een
nieuwe drukregelaar aanschaft.
TIP: overweeg bij het aanschaffen van
een nieuwe gasdrukregelaar of je er een
crashsensor bij wilt of niet. Een crashsensor is een veiligheid die op de drukregelaar zit en de gastoevoer afsluit bij
plotse drukveranderingen. Dat is vooral
interessant als je bij het rijden de gasfles
open wilt houden om bijvoorbeeld de verwarming te laten draaien in winteromstandigheden.

GASSLANGEN
Controleer altijd de data die op de gasslangen aangegeven staat. Indien er
enkel een productiedatum te vinden is,
vervang ze dan zeker elke vijf jaar of
eerder indien ze beschadigd raken of
tekenen van roest of aanslag vertonen.

let op!Sluit altijd de gasfles af vooraleer je
onderdelen gaat vervangen en hou alle
vuur uit de buurt van gas (zie het stappenplan hierboven).

HOEVEEL GAS VERBRUIK JE?
Alle drie de soorten gas werken even efficiënt. Wat wel verschilt is de calorische
waarde (er komt veel meer warmte vrij
bij het gebruik van butaan, dan bij LPG)
en de meeteenheid (propaan en butaan
worden uitgedrukt in kilogram, LPG in
liter). Gemiddeld kan je stellen dat je in de
zomer ongeveer één maand gebruik hebt
van één gasfles en in de winter ongeveer
vijf dagen. Maar dat hangt natuurlijk allemaal af van hoe groot de gasfles is, hoeveel toestellen op gas werken en hoeveel
gebruik je ervan maakt.

LEGE GASFLES?
Als je NIET-HERVULBARE GASFLES
(Campingaz en Benegas) leeg is, moet
je eenvoudigweg een nieuwe kopen.
Een gewone gasfles mag je dus nooit
zomaar bijvullen, ook al bestaan er hier
adapters voor! In elke Vano Shop worden

3 locaties: Deerlijk ★ Hoogstraten ★ Tremelo

WORKSHOP
★★★

info@vanomobil.be of 056/430 180

VERPLICHTE GASKEURINGEN
In ons land hoeft de gasinstallatie niet
gekeurd te worden. Alle gasinstallaties
moeten immers voldoen aan de inter-

nationale industrienormen en Europese
richtlijnen en zijn dus veilige systemen.
De gasflessen daarentegen moeten wel
gekeurd worden, maar dat gebeurt bij de
fabrikant. Toch raden wij regelmatige controles aan voor ieders veiligheid en voor
je gemak op reis, want niet alle landen
hebben hieromtrent dezelfde regelgeving.
Zo geldt er in Duitsland wel een verplichte
keuring van de gasinstallatie (G607).
Je komt er op veel campings gewoon
niet in als je geen geldig geel stickertje
hangen hebt. Het is dus weldegelijk aangeraden om iedere twee jaar je gasinstallatie te laten keuren, vooral voor ieders
veiligheid.
info!
Vanomobil is één van de eerste gecertificeerde bedrijven in België die deze keuring
kan uitvoeren en de nodige attestatie kan
aanleveren. Maak een afspraak met onze
Vano Workshop en vraag specifiek om een
controle voor het G607 attest.

Ga voor 100% veiligheid!

Neem de DOMESTIC MAGICSAFE in de
camper. Leg deze in de buurt van je
gasfles en hij zal je meteen verwittigen
als er sprake is van een lek.

e shops
n van onz

e
in éé
Shop nhuo:p: shop.vanomobil.b
of webs

Je lege gasflessen 24/24uur inwisselen:

GASFLESSEN SELF-SERVICE

VANOMOBIL DEERLIJK

GROOTSTE WERKPLAATS IN BELGIË
specialist in herstellingen & installatie van accessoires
Maak een afspraak via:
info!

verschillende soorten gasflessen aangeboden. Ruil je lege fles is voor een volle
en je betaalt enkel de inhoud van de fles.
Sinds kort staat er bij Vanomobil Deerlijk
ook een Self-Service voor Benegas gasflessen. Koop een sleutel als je in de
buurt bent en je kan op om het even welk
moment een nieuwe gasfles oppikken op
onze parking.
Campingaz heeft een uitgebreid netwerk
in Midden- en Zuid-Europa, op praktisch
elke camping en tankstation kan je je lege
fles inwisselen voor een volle. Benegas
is voorlopig nog beperkt tot België en
Nederland. Een oplossing kan zijn om een
Europese verloopset mee te nemen. Zo
kan je in nood altijd een plaatselijke gasfles kopen en aansluiten op het systeem.
HERVULBARE GASFLESSEN (vaak LPG) kan
je laten bijvullen aan professionele vulstations. Belangrijk is dat je hervulbare
gasfles een vulstop heeft aan 80%. De
inhoud van gas kan immers gaan uitzetten naargelang de temperatuur. Hoewel
LPG in praktisch heel Europa te vinden is,
is het in het buitenland toch niet overal
even gemakkelijk tanken. Het vullen van
gasflessen is immers nog niet gestandaardiseerd in Europa. België, Nederland
en Duitsland gebruiken dezelfde soort
flessen en kunnen meestal wel gemakkelijk bijgevuld worden. Maar in Frankrijk
worden enkel flessen gevuld die in
Frankrijk zijn gekocht. Ook in Noorwegen
en Spanje heb je bijvoorbeeld speciale
vulstukken nodig. In Finland is er dan
weer geen LPG verkrijgbaar.
En hoewel veel mensen dat wel doen,
mag LPG voor huishoudgebruik eigenlijk
officieel in veel landen niet zelf getankt
worden bij een tankstation. Dit vanwege
veiligheidsredenen. Wil je 100% zeker en
veilig zijn, laat het dan altijd doen door
professionals.
Tip: met de handige app myLPG.eu vind
je overal het dichtstbijzijnde vulstation.
Check op voorhand welk land LPG aanbiedt.
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Let op:
enkel Benegas
gasflessen in
de self-service!

nieuw!

1: koop jouw sleutel op voorhand in de Vano Shop
HET GEBRUIK VAN DE SELF-SERVICE IS GRATIS!
2: kom op eender welk moment naar de self-service
op de parking te DEERLIJK
3: zet je lege Benegas gasfles in het rek
4: steek de sleutel in het sleutelgat en draai deze
180° tegenwijzerzin om
5: schuif de deur naar rechts
6: neem de volle Benegas gasfles uit het rek en fijne reis!

Bekijk het instructiefilmpje op: vanomobil.be
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Your
Travel Comfort
Of het nu gaat om lekker slapen of
aangenaam cocoonen in een luxueus
motorhome-interieur.
Camper-Diëm zorgt voor een comfortabele
inrichting van uw motorhome. Gaande van
kwalitatief hoogstaande motorhomematrassen en bijhorend bedlinnen op maat,
tot passende tapijtsets en volledige
herbekleding van het interieur.

De specialist in motorhome verzekeringen
Met onze moto- -home verzekering bent u goed en volledig
verzekerd. Wij bieden u een burgerlijke aansprakelijkheid,
volledige omnium, uitgebreide rechtsbijstand, bestuurderspolis en reisbijstand aan. U wenst een uitstekende verzekering
voor je motorhome, zo simpel is dat!

Wenst U een nieuwe of 2de hands motorhome te kopen, dan
hebben wij voor u de juiste verzekering. Dankzij onze jarenlange
ervaring hebben we voor motorhomes een speciaal product
ontwikkeld.
Wij zorgen voor uw verzekerd reisplezier !

Bedding

*Matrassen en oplegmatrassen op maat
*Specieke samenstellingen voor
gebruik in recreatie-voertuigen
*Aangepast bedlinnen:
matrasbeschermers, hoeslakens en
dekbedden

Carpets

* Motorhometapijt „handgemaakt“ met
passende afboording.
* Instapmatjes.
* Wasbare badkamertapijtjes
* Tapijtlopers in diverse afmetingen

Interiors

*Interieurvernieuwing op maat
*Herstofferen van cabinezetels en
zitbanken
*Exclusieve LEDER-interieurs

Stevoortse Kiezel 181- 3511 Hasselt (west)
+32 11 70 71 55 - info@camper-diem.be

Fsma 114525A

De beste en meest
voordelige
motorhomeverzekering
Waarde
(incl. btw)

KW

Premie*

€ 50.000
€ 60.000
€ 85.000

96
110
132

€ 665,61
€ 796,33
€ 974,23

* premie Ba + Volledig omnium + rechtsbijstand
(onder voorwaarden)
* gratis pechverhelping voor motorhome < 3,5 ton
(in geval van ongeval en pech)
Alle premies zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaandelijke
mededeling gewijzigd worden

EMAIL
INFO@RUWELKA.BE

WEBSITE
WWW.RUWELKA.BE

Via onze ‘Ruwelka motorhome brochure’ en op www.ruwelka.be vindt u als
privégebruiker van ‘vrijetijdsvoertuigen’ alle details.
Hieronder vindt u een greep uit onze voordelen: EXCLUSIEF bij RUWELKA
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Geen beperking bestuurder (inclusief Bob waarborg), exclusief verhuur
Geen vrijstelling in glasbreuk, brand, diefstal, schade door diefstal, natuurkrachten,
aanrijding met dieren.
Luifel: zelfs uitgerold is deze verzekerd tegen stormschade
Engelse vrijstelling van € 500 (excl.btw) - waarborg eigen schade.
Standaard alarmsysteem voldoende tot € 99.000 (excl.btw)
Uitgebreide rechtsbijstand (met vrije keuze van advocaat)
Pechverhelping en reisbijstand
Verzekering voor lichamelijke letsels bestuurder
Gratis verzekering inhoud motorhome*
Monovolume als vervangwagen*

*onder voorwaarden
De overige waarborgen lichten we graag toe tijdens een bezoek bij u thuis.

7 DAGEN OP 7
T: 059 55 90 00

TORHOUTSEBAAN 49
8470 GISTEL

www.camper-diem.be
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MOTORHOME onder DE 7 meter

= rijbewijs B

ons
advies:

MOTORHOME boven DE 7 meter

= rijbewijs C1
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Je hoeft dus niet meteen je volledige vrachtwagenrijbewijs
te halen om met een zwaardere motorhome te mogen rijden!
MTM = maximum toegestane massa = som van je eigen
gewicht plus laadvermogen van je motorhome

Rijbewijs C1 is kinderspel!
Je behaalt het in deze 5 simpele stappen:
1. Volg een theoriecursus van 7 uur (of zelfstudie thuis) om het

verkeersreglement op te frissen, de wegcode voor C1 chauffeurs
te leren kennen en je rijgedrag aan de wisselende omstandigheden
van het verkeer aan te passen

2. Theoretisch examen
3. Medische keuring : klinkt serieus, maar is gewoon een bezoekje

SIZE DOES
MATTER !

M

et een rijbewijs B heb je in principe genoeg
om er met de motorhome op uit te trekken.
Maar hou je van iets zwaarder, iets luxueuzer, iets
meer ruimte, iets meer berging

?

EEN MOTORHOME KOOP JE OM TE
ONTSPANNEN, CREËER DAN OOK
GEEN ONNODIGE STRESS!
Door allerhande veiligheidsuitrustingen
en verplicht na te leven kwaliteitseisen
zijn motorhomes vandaag de dag snel
200kg zwaarder dan pakweg 15 jaar
terug. De fabrikanten passen daarom tal
van achterpoortjes toe om hun campers
nog binnen de 3500kg, rijbewijs B,
gehomologeerd te krijgen.

aan een arbeidsarts die je ogen, oren, reflexen en evenwicht test

4. 8 uur praktijkles waarin je leert manoeuvreren
5. Praktijkexamen dat bestaat uit een vast

parcours, aangevuld met een drie kwartier
durende rit op de openbare weg

3
bad-ass vrouwen
Deze

dames
“De drie
ngs
bij ons la
n
e
”
kwam
vertellen
te
l
a
a
rh
om hun ve

haalden hun
rijbewijs
C(1)

Dan haal
je beter je

rijbewijs C1

!

De logica bij de constructeurs is dat het
niet noodzakelijk is om met een volle
watertank op de weg te gaan en je op je
bestemming het kraantje kan dichtdraaien en de tank bijvullen.
”Maar de Belgische technische keuring
aanvaardt deze Europese regel niet en
verlangt dat iedere watertank volledig
gevuld is!”

EEN HANDIGE REGEL
Één van de trucjes die je nu vaak ziet
opduiken, zijn de verswatertanks met
2 verschillende inhoudaanduidingen,
bv 20/120L. Eigenlijk betekent dit dat
de camper gehomologeerd is met 20L
verswater i.p.v. de volledige inhoud van
de verswatertank (120L). Het volstaat
voor de fabrikant om ter hoogte van de
20L inhoud een kraantje te plaatsen en
de camper kan plots 100kg meer laden!
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?

Rijbewijs B = voertuigen met MTM ≤ 3,5ton
Rijbewijs C1 = voertuigen met MTM > 3,5ton en ≤ 7,5ton
Rijbewijs C = voertuigen met MTM > 7,5ton

die we je graag meegeven: iedere motorhome van meer dan 7m lengte koop je
beter op een groot rijbewijs!
Dus motorhome tot 7m: rijbewijs B,
alles erboven rijbewijs C. Zo ben je altijd
veilig op de weg en hoef je niet continu
te wegen en te meten als je met verlof
vertrekt en vooral... ben je veilig
op de weg (denk maar aan een
noodremsituatie).

Wat de motorhome constructeurs ook
beweren in hun advertenties,
kwalitatieve technieken en hoogwaardige materialen hebben nu eenmaal hun
gewicht. In de motorhomewereld betekent
‘lichter’ meestal ook ‘minder kwaliteit’.
Wat betekent de kostprijs van een
C1 rijbewijs tegenover de prijs van de
motorhome en het plezier dat je ermee
zult beleven de komende jaren...

Iris:
“Jaarlijks gaan we meerdere keren
op reis met onze motorhome.
Het is zo veel fijner reizen als je
elkaar eens kunt afwisselen achter
het stuur. Ik rijd heel graag, maar
kreeg de kans nooit doordat ik geen
rijbewijs C1 had. Nu ga ik nog meer
genieten van onze roadtrips.”

Ophélie:
“Ik heb mijn voet stevig omgeslaan de laatste
dag van onze reis. Op zich was dat geen
ramp, want mijn echtgenoot rijdt altijd met onze
camper. Maar het deed ons wel beseffen: wat
als het hem overkomen was. Dan konden we
geen kant meer op. Dus heb ik besloten dat ik
mijn rijbewijs C zou halen. En intussen kan ik bewijzen dat het helemaal geen zo’n big deal is voor
een vrouw om haar rijbewijs C te halen (lacht).”

Elke:
“Vorige zomer raakte mijn partner
gewond tijdens een mountainbikerit.
Toen moest er familie uit België ons
komen redden uit de Alpen.
Ik wil gewoon zeker zijn dat ik mijn
mannetje kan staan, mocht zoiets
opnieuw gebeuren. Het zorgt voor
extra gemoedsrust.”

Wat is jullie goede raad
voor onze klanten?
Dat rijbewijs C lijkt altijd een grote stap te zijn
voor mensen, maar in feite stelt het weinig voor.
Begin er gewoon aan, je zal merken dat het
best meevalt. In ruil geniet je jarenlang van
het gemak en de gemoedsrust die het
rijbewijs C met zich meebrengt.
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LISA NEIRINCK:

verantwoordelijke
communicatie bij Vanomobil
REIST SAMEN MET:

haar lief Simon
CAMPERVAN:

1CAMPERste

Kepler Six pop-up
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op pad mij
g. 95

roadtrip

met een

VAN

Dat we geen eigen sanitair of elektriciteit
bijhadden, vonden we eigenlijk niet erg.
We gaven immers beide de voorkeur aan
campings in plaats van camperplaatsen
of wildkamperen. We hielden van de ontspannen sfeer van die kleine en rustige
campings en de faciliteiten die het met
zich meebracht. Deze zomer hadden we
wel de luxe dat er weinig toeristen onderweg waren waardoor we vaak de beste
plekjes konden kiezen, zelfs zonder reservaties. We vonden de mooiste campings
met de prachtigste zeezichten en meest
adembenemende sterrenhemels. Dat was
telkens opnieuw zo’n euforiemoment.

D

eze zomer maakten wij onze allereerste campervanreis.
Ikzelf ben een kampeerder in hart en nieren, maar mijn lief heeft er heel wat minder ervaring mee.
Deze reis begon dus als een immens camperexperiment, een groot avontuur en
zelfs een minirelatietest, maar draaide uit tot de reis van ons leven.

30 dagen onderweg, 5500km op de teller en 9 landen doorkruist. We brachten
dus veel kilometers en veel uren door in
de camper, maar dat vonden we helemaal niet erg, integendeel. Reizen in een
campervan is immers heel aangenaam
en comfortabel. Je zit wat hoger dan de
gewone personenwagens en hebt daardoor een ruim zicht op de omgeving. We
kozen secundaire wegen die door prachtige landschappen slingerden. We hadden
onze voorraad muziek en podcasts mee
en genoten vooral van de omgeving.
Die totale vrijheid kwam heel goed uit
toen we geconfronteerd werden met
de coronarealiteit. In Dubrovnik hadden
we graag de ferry genomen naar Italië.
{90}

De groene, oranje en rode kleuren op de
kaart van Europa flikkerden toen al erger
dan op een doorsnee kermis. Hoewel we
dagelijks bezig waren met de opvolging
van alle verschillende, vaak anderstalige
websites en corona updates, bleek dat
toch geen garantie voor een vlot verloop
van de reis. Italië veranderde last minute

zijn maatregelen en we waren plots
niet langer welkom op de ferry. Toen
mochten we van geluk spreken dat we
onze campervan bij hadden. We maakten
gewoon rechtsomkeer en reden terug
door Kroatië, we pikten nog tal van mooie
bezienswaardigheden mee en reden zo
via Slovenië, toch nog Italië binnen.

Die totale vrijheid kwam goed uit toen we
geconfronteerd werden met de coronarealiteit.

Het is heerlijk om elke avond te kunnen
eindigen op je eigen privé terras. Of we
nu gingen uit eten of zelf kookten, we
eindigden altijd in onze campingstoeltjes
met een glaasje rosé of een biertje, onder
onze lampionnetjes en een fantastische
sterrenhemel zoals je ze bij ons niet ziet.
Genietend van warme avonden op ons
terrasje, manilden we over de hele reis
één oneindige boom. Geweldig toch!
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Maar wat ik het meeste mis van die reis
is het slapen in het pop-up dak, het koele
nachtbriesje voelen, de sterren zien

Risnjak

of gewoon zin in een
“avontuurlijke” reis ?
Camping Ko

• CAMP POD MASLIMON
(Dubrovnik Kroatië)
• AGRICAMPING LA VILLA
(Albenga Italië)
• CAMPING KORANA
(Plivicka Jezera Kroatië)

schitteren tegen de zwarte hemel, de
krekels op de achtergrond (of voorgrond)
horen krekelen, samen met de zon wakker worden, eindeloos liggen soezen om
dan buiten te ontbijten met een koffie in
de hand en de voetjes in het gras. Dat is
echt vakantie. En op deze roadtrip, werd
het een zalige realiteit.

30 DAGEN - 5500km - 9 LANDEN

“We fietsten door hoofdsteden en
bergen, we klommen naar burchten en
doorheen kloven, we zwommen in zeeën,
rivieren en meren, we wandelden door
bossen, velden, dorpen en steden,
we reden over snelwegen, ferries en steile bergpaadjes en sliepen doorheen
hittegolven en vreselijk enge onweren.
Want met een campervan...
kan het allemaal. “

Favoriete campings

Wat ik het meeste mis, is het slapen in het pop-up dak,
het koele nachtbriesje voelen, de sterren zien schitteren...
Ljubljana

€69/dag

www.vanomobil.be/nl/huren

tips
!

• Route 8 (Kroatië)
• SS64 Bologna
Pistoia (Italië)
• Strada Porvinciale 51
di Cinque Terre (Italië)

Favoriete
steden

• Ljubljana
• Dubrovnik
• Bologna

D u b ro

vnik

Verrassingen
onderweg

• Botanische tuinen Trsteno (Kroatië)
• Ruïnes Solin (Kroatië)
• Franciscanenklooster Orébic (Kroatië)

Favoriete natuur

• National park Plitvička Jezera (Kroatië)
• Canyoning Cetina River (Split Kroatië)
• Vintar Kloof (Bled Slovenië)

Relatietest doorstaan, avontuur overwonnen en vooral camperexperiment geslaagd,
zelfs meer nog: voor herhaling vatbaar.
- Lisa Neirinck -

ZEKER MEENEMEN:

✔
✔
✔
✔
✔

VERLOOP REIS:

Spel kaarten
Podcast Volksjury
Black Stories
Hangmat
Party BBQ

WEEK 1

VANOMOBIL ★ Amsterdam ★
Romantische Strasse ★ Füssen ★
Hallstatt ★ Bled
WEEK 2

Ljubljana ★ Risnjak ★ Zadar ★
Trogir ★ Dubrovnik
WEEK 3

Camping Pod Maslimon

BBQ C

a rri C h

ef

Dubrovnik ★ Split ★
Plitvička Jezera ★ Bohinj
WEEK 4

Venetië ★ Bologna ★
Cinque Terre ★ Albenga
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estfalia is het meest iconische merk in de camperwereld!
Wie is er niet verzot op de VW T1 & T2 camperbusjes uit de
jaren ‘60 en ‘70? Toen Westfalia in 2011 een eigen gamma ontwikkelde,
was Vanomobil direct kandidaat om deze pareltjes in België te verdelen.
Dit jaar kreeg de Jules Verne enkele updates en een make over.
In 2021 zijn de Kepler Five en de James Cook hun nieuwste paradepaardjes!

Daar vertr
ou

w j e op

Merk:

o
Daar vertrouw je

p.

iconische merk ook nog een productie-eenheid in Gotha (D) en Benet (F).
Met een geschiedenis die meer dan
60 jaar terug gaat, is deze Duitse
Specialiteit:
INNOVATIE
constructeur de oudste camperWestfalia bouwt sinds jaar en
ERVARING
busfabrikant op het Europese vasdag campervans voor de grootste
KWALITEIT
teland en vermoedelijk ter wereld.
autoconstructeurs zoals Mercedes
FLEXIBILITEIT
Westfalia bouwt enerzijds populaien Volkswagen. Alle Westfalia camre omgebouwde bestelwagens voor
pers voldoen als enige campers op het
een aantal grote automobielmerken, maar
Europese continent aan de strengste kwasinds enkele jaren bouwen ze ook een eigen
liteitsnormen van de automobielsector.
gamma camperbussen die voldoen aan
Westfalia staat voor kwaliteit, degelijkheid,
dezelfde strenge kwaliteitsnormen als de
veiligheid en is bovenal een trouwe partner
zustermodellen.
voor het leven. Naast de prijstoegankelijke Amundsen reeks, is er de hoogkwalitaFilosofie:
tieve Columbus die nu ook beschikbaar is
Oerdegelijk en eigenzinnig! Westfalia is het
met pop-up dak. Westfalia biedt ook enkebuitenbeentje in de campersector vermits
le modellen op basis van de VW T6: de
ze alles benaderen als autoconstructeur. Dit
Kepler One, Five en Six. Sinds vorig jaar
zie je vooral aan de afwerking en kwaliteit
biedt Westfalia met de Jules Verne ook een
van hun camperbusjes. Westfalia ontwikkelt
variante op Mercedes Viano en met de Sven
alles zelf, inclusief de gepatenteerde en ingeHedin de eerste campervan op de MAN TGE.
nieuze zetel- en bedsystemen! Bij Westfalia
In 2021 zijn de Kepler Five en de vernieuwde
gaan ze 100% voor Duitse Gründlichkeit.
Columbus en James Cook hun paradepaardjes.

Geschiedenis:
Véronique,
Ignace & kid
s
bezochten
deze zomer
de
Westfalia ve
stiging

d testte
Arman
vans ;)
amper
er de c
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TOPMERK

Op 1 oktober 1844 richtte Johan Bernard
Knöbel een smederij op. Er werden paarden beslagen, paardenwagens en koetsen
gebouwd. In 1927 ontwikkelde de firma Knöbel
haar eerste aanhangwagen en in 1935 de
kogelkoppeling, vandaag nog steeds wereldwijd gebruikt. Het is pas in 1950 dat de naam
Westfalia voor het eerst wordt gebruikt voor
het leveren van de eerste camping-box voor
de net uitgekomen Volkswagen T1. In 2011
werd het bedrijf overgenomen door de Franse
Rapido groep. Naast de originele productie-eenheid in Rheda-Wiedenbrück heeft dit

Westfalia Mobil GmbH
Franz-Knöbel-Strasse 34
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
DEUTSCHLAND
www.westfalia-mobil.de
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NEW 2021

490x199cm |

=5

=4
514x199cm |

KEPLER FIVE
SLECHTS 4,90M KORT
MULTIFUNCTIONEEL EN HANDIG
5P TOEGELATEN AL RIJDEND
KEUKEN VAN BUITEN
TOEGANKELIJK
4 VOLWASSEN SLAAPPLAATSEN

€

vanaf

53.950

btw
incl.

=4

=4

530x199cm |

=4

=4

530x199cm |

= 4/6

=4

JULES VERNE

KEPLER ONE

KEPLER SIX

UITRUSTING VAN EEN ECHTE CAMPER

DOUCHE & TOILET

4, 5 OF ZELFS 6 ZETELS

DOUCHE & TOILET

ECHTE KEUKEN

MULTIFUNCTIONEEL

VOLWAARDIGE KEUKEN

HEEL VEEL KASTRUIMTE

RUIME L-ZITGROEP

VERWARMING EN WARM WATER
STANDAARD

STADSWAGEN EN
MOTORHOME

DIESELVERWARMING EN
WARMWATERBOILER STANDAARD
LEVERBAAR IN ELEGANCE EN
AVANTGARDE AFWERKING

€

16CM KORTER DAN DE
WESTFALIA KEPLER

€

vanaf

55.460

KOELKAST OP HOOGTE
vanaf

55.960

WEGGEDRAG VW T6
HIGH END AFWERKING

btw
incl.

4 ECHTE SLAAPPLAATSEN

€

vanaf

55.960

btw
incl.

btw
incl.
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636x260cm |

=4

= 2/4

599x259cm |

=4

=2

COLUMBUS 641E

SVEN HEDIN

AUTOMOBIEL AFWERKING

GLOEDNIEUWE MAN TGE CHASSIS

CENTRALE VLOEISTOFVERWARMING

ALLE MODERNE RIJHULPSYSTEMEN LEVERBAAR

MOGELIJKHEID VLOERVERWARMING

INGENIEUZE BED UITBREIDING
OP BESTEMMING

TIJDLOZE BINNENDESIGN
KWALITEIT GEBRUIKTE MATERIALEN

€

vanaf

57.724

CENTRALE VLOEISTOFVERWARMING
ECHTE WINTERCAMPER

btw
incl.

UITZONDERLIJKE
AFWERKINGSKWALITEIT

€

NEW 2021
ELEKTRISCH POP-UP DAK
PERFECT GEÏNTEGREERD
ZONNEPANEEL 350W
SKYVIEW PANORAMA DAK

vanaf

62.523

btw
incl.
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u
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Sven Hedin op
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JAMES COOK
STANDAARD MET
INGENIEUZE SLIDE-OUT

2 JAMES CO

LEVERBAAR IN DRIE DAKVERSIES
(GEEN/POP-UP/VAST)
HIGH END HYPERMODERN
BINNENDESIGN

K Classic

ALLE DENKBARE MODERNE
RIJHULPSYSTEMEN LEVERBAAR
CENTRALE VLOEISTOFVERWARMING
VOOR EXTREEM WINTERGEBRUIK

€

vanaf

79.500

OK AD

btw
incl.

1 JAMES COO
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M
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3 JAMES COOK HD
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Op ons
kun je vertrouwen

ns
Volwgorod een
en
van de bil
Vanomiolie
fam
Volg alle Vanomobil acties, alle promoties, alle
tips en weetjes, alle laatste nieuwtjes, alles op de voet.

www.vanomobil.be

Bekijk ons volledig aanbod motorhomes
met alle technische informatie!

1

2

showroom

showroom

3

showroom

DEERLIJK

HOOGSTRATEN

TREMELO

TER DONKT 38
+32 {0}56 43 01 80
deerlijk@vanomobil.be

ST-LENAARTSEWEG 30
+32 {0}3 420 07 80
hoogstraten@vanomobil.be

GROOTLOSESTRAAT 65
+32 {0}16 31 03 40
tremelo@vanomobil.be

ma-vrij: 09.00 > 12.00 & 13.15 > 18.00 u
za: 10.00 > 18.00 u

ma-vrij: 08.30 > 12.00 & 13.30 > 18.00 u
za: 10.00 > 17.00 u

di-vrij: 09.00 > 12.30 & 13.30 > 18.00 u
za: 09.00 > 17.00 u
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De kenmerken en afmetingen die in dit document vermeld staan, zijn louter indicatief. We zijn niet aansprakelijk voor wijzigingen, die door onze leveranciers aangebracht worden, noch voor typfouten
bij de publicatie van de documenten. De foto’s zijn louter illustratief. Elke reproductie van tekst of document,zelfs gedeeltelijk, is verboden. Gelieve niet op de openbare weg te gooien.

