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A D V E RT E N T I E

Camper Taxatie

Door een VRT en FEHAC gecertificeerde taxateur

Weet jij wat jouw Camper waard is?
Speciale voertuigen vergen speciale aandacht. Diemex Expertise
taxeert uw camper, zodat u aan de hand van de juiste waarde een
verzekering kunt afsluiten. Wij verzorgen voor u de taxatie van uw
camper die u nodig heeft voor de verzekering. Dit i.v.m. de leeftijd,
uitvoering, opties etc...
Diemex Expertise levert onder andere de volgende diensten: Taxatie's
van alle voertuigen, Fysieke en Tele expertise, Contra Expertise,
Notacontrole, Waardebepaling, Reconstructie, Technisch Onderzoek,
Diefstal Onderzoek en Toedracht Onderzoek.
Tijdens Dubbellucht voorjaars- en najaarsweekenden zijn wij op de
zaterdag aanwezig. Wilt u uw camper laten taxeren? U kunt zich dan
al van te voren aanmelden bij ons!
Voor andere vragen en/of afspraak op een andere datum kunt u
contact opnemen op onderstaand telefoonnummer.

Verrijnstuartweg 25 1112AW Diemen
Tel: 020-3140990 Fax 020-6002615
E-mail: info@diemex.nl Site: www.diemex.nl
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De Mercedes-Hanomag Kampeerautoclub Dubbellucht
heeft tot doel het in stand houden van de al dan niet
tot camper omgebouwde bussen van de merken
Hanomag, Hanomag-Henschel en Mercedes-Benz.
De bussen van de typen F20, F25, F30, F35, 2/306 en
2/307 hebben ook een eigen club (Nomade). Eigenaren
van de hierboven genoemde bussen zijn ook welkom
als lid van Dubbellucht.

Vraag en aanbod

DAGELIJKS BESTUUR

Over Dubbellucht

René van Dam
interim-voorzitter
voorzitter@
dubbellucht.nl

Marien Groeneveld
penningmeester@
dubbellucht.nl

Hans Hokke
interim-secretaris
secretaris@
dubbellucht.nl

In het forum op www.dubbellucht.nl vindt u de
Dubbellucht, alleen bedoeld voor particulieren. De
advertentie moet betrekking hebben op onze bussen,
kamperen of iets in het verlengde daarvan.
Ook kunt u zich aanmelden voor de Facebookgroep
Mercedes-Hanomag Kampeerautoclub Dubbellucht.

Aanleveren kopij
Voor de volgende uitgave Uitlaatklep 2021-2
ontvangen we graag uw kopij uiterlijk 10 mei 2021 op

OVERIG BESTUUR

Klepjespagina, de vraag- en aanbodpagina van

redactie@dubbellucht.nl.

Hans Hokke - Peter Meegdes
Onbemand
Voorzitter Werkgroep Voorzitters Werkgroep
onderdelen@
evenementen@
dubbellucht.nl
dubbellucht.nl

Redactie

Ary Klein
Voorzitter Werkgroep
techniek@
dubbellucht.nl
t 06-15445181

Er is op dit moment een kleine vaste redactie, maar we
zijn altijd op zoek naar schrijvers, interviewers, redacteuren en fotografen. Mail naar redactie@dubbellucht.
nl. De vormgeving wordt verzorgd door Zenzovoort.

Verantwoordelijkheid
Bert Becker
Voorzitter Werkgroep
ict@
dubbellucht.nl

De redactie is niet verantwoordelijk voor schrijf-, druken/of stijlfouten. Het bestuur en de redactie wijzen elke
verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen, naar

Lidmaatschap
Om lid te worden gaat u naar www.dubbellucht.nl
klik in het menu op Vereniging > Hoe aanmelden
als lid of donateur. Onderaan deze pagina dient
u zich eerst te registreren. Vervolgens klikt u op
Vereniging > Aanmelden Dubbellucht om u aan
te melden. Uw lidmaatschap gaat in na ontvangst van
contributie- en inschrijfgeld. Wilt u uw lidmaatschap
opzeggen, log dan eerst in op de website; onder het
menu-item Vereniging > Opzeggen lidmaatschap
kunt u zich afmelden.

CONTACTPERSONEN

aanleiding van de inhoud van dit blad, van de hand.

Ton de Ruijter
Saskia Nuij
ledenadministratie@ communicatie@
dubbellucht.nl
dubbellucht.nl

Wendy
Webmaster
webmaster@
dubbellucht.nl

Vacature | Vacature
Websiteforum
moderator@
dubbellucht.nl

Mark Lemsom
Facebookgroep
moderator@
dubbellucht.nl

Anneke
Zwolsman-Westing
redactie@
dubbellucht.nl

Irma van der Velde
Nanda Meegdes
clubartikelen@
dubbellucht.nl

Jan de Haan
documentatie@
dubbellucht.nl

Kosten voor het lidmaatschap
Per kalenderjaar indien aangemeld in de periode
01/01 t/m 30/06:
€ 30,-contributie en eenmalig inschrijfgeld: € 15,Aanmelding in periode 01/07 t/m 31/10:
€ 15,- contributie en € 15,- inschrijfgeld
Aanmelding in periode 01/11 t/m 31/12:
€ 15,- inschrijfgeld, geen contributie voor dat jaar
Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr. 32076067
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V O OR W OORD

Beste mede dubbelluchters,
Ik denk dat iedereen -net zoals wij- in afwachting is hoe

Verder wil ik jullie verzoeken om in te gaan op de uit-

de ontwikkelingen van het Covid-19 virus de komende tijd

nodiging van de digitale ALV, welke voor april gepland

gaat plaatsvinden. Zeker met het beleid van de overheid

staat; zie pagina 9. Met de voorbereidingen zijn we op

is plannen op lange termijn op dit moment zeer lastig. En

de goede weg en zodra we kunnen zullen de uitnodigin-

met het verschijnen van de Klep, zou normaal het vakan-

gen voor deelname verstuurd worden.

tieseizoen van start gaan. Echter is op het moment dat ik
dit aan het schrijven ben, de avondklok nog in werking en

Verschillende gemeentes willen het ons dit jaar moei-

lijkt het hele land niet meer te weten hoe we met elkaar

lijker gaan maken door diesels te weren. De (young)

om moeten gaan.

oldtimer krijgt het helaas steeds zwaarder te verduren.

Dit hebben we o.a. gemerkt met de rellen die plaats heb-

Dat brengt mij op de gedachte wanneer wij binnen de

ben gevonden in de diverse steden. Hier hebben we alle-

vereniging de eerste bus gaan tegenkomen die volledig

maal last van -ik houd het maar op corona-moeheid-, en

elektrisch rijdt. De Werkgroep Techniek blijkt zich al te

ik hoop dat we hier een goede modus in kunnen vinden

bezinnen op dit onderwerp.

zodat we elkaar niet constant in de haren vliegen.
Ik wens jullie allen in ieder geval veel geduld en geHet is voor mij dan ook een bijzonder moment om dit

zondheid toe en hoop jullie spoedig tijdens een weekend

voorwoord te schrijven. Dit omdat ik nog niet officieel

te mogen zien.

benoemd ben als voorzitter. De normale gang van zaken
is niet meer normaal. En wij als vereniging hebben hier

En mocht dat niet zo zijn, sein maar even met de lichten

toch ook wel last van het virus, met bijbehorende beper-

of steek de hand op, als we elkaar onverwachts moch-

kingen. Zo hebben we besloten om het voorjaarsweekend

ten passeren…

wederom niet door te laten gaan en bekijken we hoe we
het onderdelenmagazijn open kunnen krijgen/houden

Met vriendelijke groet,

voor de leden die specifieke onderdelen nodig hebben. Dit
zodat ze de APK-keuring kunnen doorstaan, mochten we

René van Dam

met zijn allen weer genieten van de camper, en deze ook

interim-voorzitter

daadwerkelijk weer de weg op mag.
Daarnaast draait het leven wel gewoon door.
Dhr. Halbesma, een van de oprichters van de club, is niet
meer onder ons. Helaas hebben we geen afscheid van
hem kunnen nemen zoals je dat eigenlijk van een erelid
zou willen doen. Ook kregen we eind vorig jaar slecht
nieuws omtrent de gezondheid van Gerard van Dartel.
Vlak voor het drukken van deze uitgave vernamen we dat
hij op 6 maart is overleden. Een bekend gezicht binnen de
vereniging. Zo organiseerde hij onder andere de clubweekenden met een groep vrijwilligers. Zijn gezin wens ik
veel sterkte toe de komende tijd.
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EVEN V O O RS T E L L E N
Interim-secretaris

Mijn naam is Hans Hokke, 69
jaar, en denk ik bij de meeste mensen wel bekend als
de voorzitter van de WGO.
Medio 2020 heb ik mij aangemeld bij het bestuur om de
taak van secretaris op mij te
nemen naast mijn werk als
voorzitter WGO.

met z’n tweeën de leiding hebben

mijn plicht was om onze penning-

over een werkgroep maar door

meester Marien, die toen als enige

dagelijks, soms uren, met elkaar

het hoofdbestuur vormde, te gaan

te overleggen komen we altijd tot

helpen als secretaris. Ik heb nu vele

wat wij denken dat het beste is voor

maanden ervaring hiermee opgedaan

de werkgroep. We zijn het meest-

en hoop bij de volgende ALV officieel

al wel maar ook weleens niet eens

bevestigd te worden in de hoop net

met elkaar en zo houden we elkaar

zo goed te worden als mijn illustere

scherp. Ik heb ook gemerkt dat op

voorganger.

deze manier onze sterke kanten naar

Eind 2019 kreeg ik hulp van één

voren komen en dat mijn wat minder

Mijn eerste periode van drie jaar als

van de vrijwilligers die tijd en ge-

sterke kanten weer de sterke kanten

voorzitter WGO zit er dit voorjaar op,

legenheid had om het omvangrijke

van Peter zijn. Bijkomend voordeel

maar de WGO zit nog niet in kalme

takenpakket bij de WGO voor mij te

is dat wanneer ik mij in de toekomst

wateren en voor een eenling is het

verlichten. In de loop van 2020 was

terugtrek van de WGO er al een

te zwaar daarom wil ik de volgende

zijn werk zodanig geworden dat hij

ingewerkte voorzitter zit die alles

drie jaar naast het secretariaat nog

mede-voorzitter van de WGO is

naadloos laat doorlopen.

doorgaan als medevoorzitter WGO en

geworden. Die vrijwilliger is Peter

daarna, dat zien we wel.

Meegdes, intussen ook een bekend

Door de hulp van Peter bij de WGO

gezicht geworden. Voor sommigen

en het feit dat ik medio 2020 volledig

klinkt het misschien vreemd dat we

met pensioen ging vond ik dat het

Voor wie ons nog niet kent:

HANS

PETER

WAT BLIJKT,
ZE ZIJN IN HUN DUO-FUNCTIE
AL MEERDERE MALEN
SAMEN GESPOT

Mijn naam is Peter Meegdes
en voor bekenden gewoon
Peet. Als lid van Dubbellucht
heb ik de nodige ervaring opgedaan in de club en ben nu
al weer ruim twee jaar actief
als vrijwilliger van de WGO.

ronamaatregelen het weer toestaan

van bijna 8 meter met 6 slaapplaat-

ben je welkom in het Clubhuis waar

sen; zie ook voorpagina Klep 2019-4.

je je onderdeel kunt scoren, tijd is

Inmiddels zijn de oudsten op zich-

voor een praatje en technisch uurtje

zelf en vindt de middelste zijn eigen

met de aanwezige technische man-

weg maar de twee jongsten kunnen

nen van de Werkgroep Techniek

we zeker tot de junioren van de

en bijvoorbeeld demontage dagen,

WGO beschouwen. Ze zijn vaak nog

cursussen voor beginners, lascursus,

Mijn gezin bestaat uit zes kinderen

enthousiaster dan wijzelf en weten

lezing en demonstratie motortech-

en een geweldige vrouw (Nanda).

de nodige onderdelen soms sneller te

niek worden georganiseerd.

Na een aantal jaren verwoed ‘kam-

vinden dan wij. Kortom in ons gezin

De ideeën zijn er volop en onze vrij-

peerder’ met caravan, ontdekte we

is Dubbellucht vaak het middelpunt

willigers zijn dolenthousiast en ge-

het ‘camperen’. Een vriend kocht

en met de camper op pad de meest

motiveerd. Kortom: een dagje Elburg

een Mercedes 407 camper die wij

geliefde bezigheid.

moet straks een uitje zijn.

regelmatig mochten gebruiken. In

De functie voorzitter WGO deelde

Mocht u mijn naam tegenkomen dan

het begin was dat samen met Nanda

ik al enige tijd samen met Hans

heeft u er nu een gezicht bij. Veel

op kleine tripjes omdat we dachten

Hokke. Deze taak is best intensief

Dubbelluchtplezier en tot snel in ons

dat de kinderen hier helemaal niet

en voor één persoon alleen een be-

Clubhuis met magazijn in Elburg.

op stonden te wachten maar wat een

hoorlijke werkweek.

Medevoorzitter WGO

voor een grote 508 met 609 opbouw

foute gedachte was dat. De kinderen
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waren super enthousiast en vonden

Afgelopen jaar was bijzonder en in-

het rondreizen door meerdere landen

tensief met de verhuizing en uitbrei-

veel leuker. De caravan werd ‘geruild’

ding van het magazijn. Zodra de co-
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VA N DE R E D ACTI E

uiterlijke inzenddatum kopij
zomereditie 10 mei 2021

Ondanks of dankzij het coronavirus hebben we
weer 48 pagina’s kunnen vullen met de meest
uiteenlopende reportages en artikelen. Dank aan
iedereen die een bijdrage heeft geleverd.

De motor draait op volle toeren
Zo kan ik het thema van dit nummer het beste samenvatten, ondanks lockdown en avondklok.
Bij de jaarverslagen van 2020 heb ik geen foto’s aangeleverd gekregen. Niet zo vreemd natuurlijk in deze tijd.
De bast van een boom als ondergrond vind ik daarom
wel heel toepasselijk. Een mooie metafoor. Binnen in de
boomstam blijven de sapstromen gewoon gaan, oftewel
... het bloed kruipt waar het niet gaan kan, de vereniging
draait gewoon door alleen niet zo zichtbaar zoals we gewend zijn met de clubweekenden, sleuteldagen en andere
(vakantie-) oorden waar we elkaar treffen.
Wat ons bindt als vereniging? Onze bussen uiteraard, de
sociale media als kennis- en vraagbaak -lees het ook in
het reisverslag naar Peking en terug- en ons clubblad. Het
enthousiasme als ik leden spreek over hun avonturen met
hun bus, een vrijwilliger die twee keer per week in Elburg
aan de slag gaat in het onderdelenmagazijn, werkgroep-

Kleurrijke vrachtwagens in Pakistan

voorzitters die nieuwe plannen smeden, de drive -is het
toch die sterke Mercedes-motor die fysiek in je lijf gaat
zitten- die ervoor zorgt dat we gewoon doorgaan als ver-

Te hoge instap?

eniging.

Voor alle kopij die je instuurt geldt: het hoeft
Maak kennis met Hans, de interim secretaris en Saskia

geen perfect Nederlands te zijn. Wij zijn vooral

die de communicatie gaat doen - en ja zij gaat in het

benieuwd naar je verhalen en belevenissen met

volgende nummer een kookrubriek starten. En Moody,

de bus, technische oplossingen, enzovoorts.

de autismegeleidehond van de zoon van Marjan en René
(onze interim-voorzitter) en hun busavonturen gaan we
de komende tijd volgen.
En verder schitterende reisreportages in deze Klep - tja,
wat wil je op de laatste pagina’s van een professioneel

Wij van de redactie wensen jullie weer
veel lees- en kijkplezier. Graag genieten

filmer. Nog meer foto’s op hun websites, waar ze op een

we in het zomernummer mee van jullie

groot scherm goed tot hun recht komen. Met onze bussen

verhalen - mail uiterlijk 10 mei 2021 je

als fotogeniek object moeten wij dat toch ook kunnen zij

verhaal met foto’s [minimaal 1Mb] naar

het nu wat dichter bij huis? Zie de nieuwe fotorubriek.

redactie@dubbellucht.nl

Je leest het allemaal in dit nummer van de Uitlaatklep.

Reageren op een artikel kan natuurlijk ook.

Veel plezier en houd de moed erin!
Anneke Zwolsman-Westing
Dank -voor alle ingezonden kopij- aan Petra Albrecht,
Vaste leden redactieteam

Marjan van Dam, Lydia en Jelte Hiemstra, Brandon en
Peter Meegdes, Sanne Mos, Frits en Mirte, Cock van der
Kaaij & Roelien ter Heide, Hans Hokke, Saskia Nuij en
Loes Wansing
FOTO Frits en Mirte in Pakistan

Tim van der Horn, John Hunnef, Hans Peter de Jong,
Arjan van Sprundel en Anneke Zwolsman-Westing
Columnist en technisch middenblad - Pieter Bottema
DUBBE

UCHT | UITLAATKLEP JAARGANG 22 | 2021 - 1

7

EV EN VOORS TE LLE N

Communicatie
passen we weer wat aan of voegen
we wat toe.
We vinden het heerlijk om erop uit
te trekken en dan, al dan niet met

Mijn naam is Saskia Nuij.
Ik ben getrouwd met Arjan
van Dijk en samen hebben
we vier ontzettend leuke kinderen en wonen in het pittoreske Kampen.
Ik werk als eigenwijze onderwijsvernieuwer bij Edupos,
daar begeleid ik scholen en
leerkrachten in vernieuwingstrajecten en ontwikkel ik
onder andere lesmateriaal.

vrienden, een spelletje te doen, te

om door middel van ‘visual thin-

eten, wandelen, fietsen, of te geo-

king’ een verhaal te ondersteunen

cachen. Maar je kunt me ook bij de

of een groep mensen op sleeptouw

bus verdiept in een boek vinden, het

te nemen en te enthousiasmeren.

liefst met een vuurtje erbij.

Daarnaast zie ik mijn gedrevenheid

We houden van lekker eten. Dus ma-

en het afwijken van gebaande paden

ken we regelmatig een lekkere stoof-

als een mooi pluspunt.

pot uit de Dutch Oven aan de driepoot boven een kampvuur, heerlijk

Inmiddels heb ik wat bestuursverga-

warme broodjes uit de omnia-oven

deringen bij mogen wonen en met

of zelfs een brood gebakken in een

enkele bestuursleden gesproken.

warm gat in de grond. Experimente-

Langzaamaan ontstaan er wat idee-

ren, proberen en blijven leren. Dat is

ën, plannen en andere breinspinsels.

wel ons motto.

Heel waarschijnlijk dat we daar dan
wat mee kunnen gaan doen. En wie

Eigenlijk ben ik wel een bezig bijtje

weet met een tekeningetje erbij.

en mag graag wat om handen

8

Na vele vakantiejaren met onze kin-

hebben. Tijdens het jubileumweek-

Hartelijke groet en hopelijk snel

deren en de Waardtent (naar Frank-

end kwam het ter sprake dat er nog

tot ziens op een voorjaars- of

rijk en Spanje, wie kent het niet?)

vrijwilligers gezocht werden. En nu

najaarsweekend,

gaan we nu zo’n vijf jaar op pad met

ook mijn studie met goed gevolg

onze Zwerfbus. Een mooie oranje

is beëindigd is daar wel wat ruimte

MB407D. De vorige eigenaar had er

voor.

het één en ander in gebouwd maar

Aangezien ‘taal zeg maar echt mijn

inmiddels hebben we bijna alles wel

ding’ is ;-) denk ik wel een bijdrage

aangepast naar onze wensen. En nog

te kunnen leveren aan de vereni-

steeds zijn we niet klaar. Regelmatig

ging. Bijvoorbeeld mijn kwaliteiten

DUBBE
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Saskia Nuij

A lge m e ne Led enverga d eri n g
DATUM:
Ingevuld formulier uiterlijk retour voor 10 april 2021
LOCATIE:
Bij u thuis, of waar onderweg u zich ook bevindt
AANVANG: Wanneer hier gelegenheid voor is

Beste Dubbelluchters,
Met betrekking tot de Algemene Ledenvergadering, kortweg ALV, nodigen wij
u van harte uit om deze digitaal te volgen. Deze zullen we niet middels een
live-stream of ander online vergaderprogramma doen, daar het bijna ondoenlijk is om alle leden de mogelijkheid te bieden deze te volgen. Hiervoor hebben wij een digitaal formulier opgezet, waarin de zogenoemde hamerstukken
worden behandeld. U ontvangt hierover bericht.
De conceptnotulen ALV 2019, de cijfers 2019 en 2020 en de jaarverslagen
2019 van de werkgroepen staan op de dubbelluchtsite onder de tab
VERENIGING > BESTUUR > Notulen ALV.

AG E N DA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uitstel normale ALV tot het najaar weekend
Review jaarverslagen van de werkgroepen
Ledenadministratie
ICT
Onderdelen
Techniek
Evenementen
Wijziging huishoudelijk regelement
Decharge penningmeester over het boekjaar 2019
Kascommissie of controle door Flynth boekjaar 2020
Benoeming secretaris
Benoeming voorzitter

De mogelijke vragen die er zijn, kunt u naar het bestuur zenden. Wij zijn
voornemens om tijdens het weekend in het najaar nog een ALV te houden.
Dit om eventuele andere zaken te beantwoorden en toelichting te geven op
de eventuele vragen naar aanleiding van de digitale ALV.
Ik hoop dat u zich kunt vinden in deze tussenoplossing, deels digitaal, en
zodra het weer kan fysiek. Wij als bestuur denken dat we op deze manier een
goede manier hebben gevonden om ondanks de beperkingen openheid te
geven hoe het met de vereniging gaat.
Met vriendelijke groet,
René van Dam

DUBBE
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J A A RVE R S L A G 20 2 0
Financiën

naar alle betalingen aan Dubbellucht

heel positief want binnen Dubbel-

Beste leden,

via pinpas of bankoverschrijving te

lucht willen we hiervoor niet van één

2020 ligt weer achter ons, een

innen. De tweede week van februari

persoon afhankelijk zijn.

vreemd jaar voor Dubbellucht. Onze

hoop ik alles klaar te hebben zodat

hoogtepunten, het voorjaars- en

Flynth –onze accountant- zich erover

Verder wordt er op de achtergrond

najaarsweekend gingen niet door.

kan buigen en de cijfers gepubliceerd

hard gewerkt om de digitale infor-

Enkele leden waren van mening dat

kunnen worden.

matiesystemen te optimaliseren en

er hiervoor misschien wel financieel

Door de verhuizing van de WGO,

gebruiksvriendelijker te maken.

gecompenseerd ging worden. Voor

een grotere oplage Uitlaatkleppen

alle duidelijkheid de twee week-

met meer pagina’s en de inkoop van

Voor vragen, opmerkingen of door-

enden staan financieel gezien op

onderdelen zijn het afgelopen jaar

geven van gewijzigde gegevens kunt

eigen benen. De inkomsten dekken

de uitgaven hoger dan de inkomsten.

u mailen naar: ledenadministratie@

de kosten van de weekenden. Het

Op zich is dit geen probleem maar

dubbellucht.nl

najaarsweekend 2019 was daarop

het moet zich het komend jaar wel

een uitzondering omdat dat het een

herstellen.

Het gaat jullie goed en blijf gezond

jubileumweekend was.

Vriendelijke groet,

Ton de Ruijter

Marien Groeneveld

ledenadministratie

Wat is er wel gebeurd op financieel

penningmeester

gebied?
Een hoogtepunt in 2020 was in
meerdere opzichten de verhuizing

Ledenadministratie

van de WGO van Oldebroek naar

Het bewogen jaar 2020 ligt inmiddels

met het ombouwen van een aanhan-

onze huidige locatie in Elburg. De

achter ons en voor de ledenadmini-

ger om daarin de materialen van de

WGO heeft nu de beschikking over

stratie is het een jaar geweest zoals

werkgroep op te slaan en efficiënt

een prachtig pand waar ze met veel

de meeste voorgaande jaren.

naar de weekeinden te kunnen ver-

plezier hun werk doen. De verhui-

We hebben van heel veel leden

voeren. Aangezien de aanhanger van

zing heeft extra kosten met zich mee

afscheid genomen, 316 om precies

de Werkgroep Clubartikelen defect

gebracht zoals: dubbele huurkosten,

te zijn. Helaas zitten daar ook leden

was geraakt, reparatie daarvan niet

transport- en inrichtingskosten en

tussen die zijn overleden, waaronder

rendabel meer was en de clubartike-

kosten voor vergunningen. De oude

een van de oprichters van Dubbel-

len noodgedwongen bij een behulp-

heftruck is ingeruild voor een elek-

lucht Martin Halbesma.

zaam lid konden worden opgeslagen,

trisch aangedreven heftruck. Dit was

In januari 2020 zijn wij begonnen

is in de aanhanger van de WGE ook

noodzakelijk omdat de oude heftruck

De meeste leden zeggen hun lid-

een afgesloten compartiment voor

te hoog was voor het gebouw in

maatschap op, vanwege de verkoop

de clubartikelen gemaakt, zodat qua

Elburg.

van hun bus. Gelukkig adviseren veel

opslag en vervoer twee vliegen in

De huur van het nieuwe pand ligt

oud-leden de nieuwe eigenaar om

één klap werden geslagen. Eind van

iets hoger dan van het pand in Olde-

lid te worden en hebben we in 2020,

het jaar is door het bestuur besloten

broek. Elburg kost Dubbellucht 9.000

294 nieuwe leden mogen verwel-

de clubartikelen in Elburg op te slaan

euro aan huur per jaar, t.o.v. 8.300

komen. Dit gegeven en de nodige

en zijn ze daarnaartoe verplaatst.

euro in Oldebroek.

mutaties van leden geven de lede-

Daarnaast zijn wij in januari begon-

Eind 2020 is de belastingdienst een

nadministratie genoeg werk, wat we

nen met de voorbereidingen voor het

onderzoek gestart of Dubbellucht

met veel plezier doen.

voorjaarsweekend. Toen begin maart
duidelijk werd dat het weekend echt

wederom vrijgesteld wordt van het
betalen van omzetbelasting of dat we

De groei van Dubbellucht is tot stil-

niet door kon gaan hebben we de

toch btw moeten afdragen.

stand gekomen en na corona kunnen

voorbereidingen opgeschort met de

Ook zijn we begonnen met het

we kijken of dat definitief of tijdelijk

bedoeling het najaarsweekend te

stroomlijnen van de geldstromen.

is.

organiseren. Ook dit kon, zoals u
weet, helaas niet doorgaan. Leden

Zo ontvangt een lid van Dubbellucht
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Werkgroep Evenementen

achteraf een factuur van zijn of haar

Sjan de Laat helpt mij al enige jaren

die zich voor het voorjaarsweekend

aankopen bij de WGO. Afgelopen

met het verzenden van de welkomst-

hebben ingeschreven konden kiezen

jaar was dat alleen voor de pinbe-

pakketten en heeft afgelopen jaar

of ze hun inschrijfgeld terug wilden

talingen, vanaf 2021 ook van de

geleerd om de nieuwe aanmeldingen

hebben of een voucher wilden heb-

contante betalingen. We streven er-

en mutaties te verwerken. Dat is

ben voor het najaarsweekeind. Deze

DUBBE
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voucher blijft uiteraard geldig voor

in de meeste gevallen, soms door

Gelukkig bleek Vico Flos de redder

het eerstkomende te organiseren

interventies van de moderatoren, in

in nood en vond zeer snel -hij kent

clubweekend. Men kan elk moment

de kiem worden gesmoord.

de omgeving goed- een prachtig

kiezen voor teruggave van het in-

Helaas hebben Alex Gielis en René

pand op nog geen acht kilometer van

schrijfgeld of de voucher behouden.

Spruit afgelopen zomer na jarenlan-

Oldebroek. Het nieuwe pand is iets

Wegens ziekte is Gerard van Dartel

ge trouwe dienst, waarvoor harte-

groter en verwarmd. De verhuizing

gestopt met zijn werkzaamheden

lijk dank, hun werkzaamheden als

werd een feit.

voor de werkgroep.

moderatoren van het forum op onze

Wat viel dat tegen, in coronatijd

Hans Peter de Jong

website neergelegd. De ontstane

verhuizen met weinig mensen en

Werkgroep Evenementen

vacatures zijn tot op heden nog niet

meer dan 40 ton aan onderdelen en

vervuld.

dan heb ik het nog niet eens over de

Momenteel wordt de werkgroep

verbouwing die hieraan voorafging.

Werkgroep ICT

Communicatie opgetuigd en houden

Vele van onze vrijwilligers hebben

We leven in een vreemde en bizarre

we u uiteraard op de hoogte van alle

geholpen en zelfs het bestuur kwam

tijd. Inmiddels bevinden we ons alle-

nieuwe ontwikkelingen.

verbouwen. Speciaal noem ik dat

maal al weer bijna een jaar midden

Tot slot wil ik iedereen binnen Dub-

met name de familie Flos en Van

in een coronapandemie met bijbe-

bellucht bedanken voor zijn of haar

Os, Hans Smeets, Henk en Emiel

horende coronamaatregelen en de

inzet en de prettige samenwerking.

Kootstra naast onszelf, vele maan-

gevolgen daarvan.

Bert Becker

den in Elburg hebben gebivakkeerd.

In de praktijk heeft dat tot gevolg

voorzitter Werkgroep ICT

We hebben de hele verhuizing zelf in
de hand genomen en zodoende het

dat er door het bestuur bijna uitsluitend nog wordt vergaderd via een

heel goedkoop voor de club kunnen

videochat en dat de leden van de

Werkgroep Onderdelen

Werkgroep ICT elkaar nog helemaal

Het was me het jaartje wel, het be-

tussen de grote bergen onderdelen

niet face-2-face hebben ontmoet. Als

gon zo goed en we hadden alle ver-

hebben we ook de openingen op de

kersverse voorzitter van de werk-

trouwen in ons pand in Oldebroek.

zaterdagen doorgezet, wanneer het

groep ICT heb ik in levenden lijve

Vele vrijwilligers waren inmiddels al

mogelijk was in verband met corona.

dus nog niet kennis kunnen maken

maanden bezig met het opbouwen

Kortom een hele zware tijd. Tot en

met alle leden van de werkgroep,

en inrichten van ‘ons’ mooie pand.

met het een na laatste weekend van

maar is er wel regelmatig contact en

Begin van het jaar werden we gecon-

december zijn we met de verhuizing

afstemming.

fronteerd met corona. Met een aantal

bezig geweest. Op 22 december was

Dat betekent overigens niet dat er

vrijwilligers werd overlegd of ze door

het terrein in Oldebroek eindelijk

achter de schermen niets gebeurt.

wilden werken in een kleiner groeps-

schoon en opgeruimd en konden we

Systemen zoals bijvoorbeeld het

verband om eventuele besmetting

de sleutel inleveren.

ticketsysteem dat zorg draagt voor

te voorkomen. Het pand is al een

Natuurlijk is er in de tussentijd nog

de communicatie tussen leden,

paar jaar in ons bezit maar het idee

veel meer gebeurd, zoals het aan-

werkgroep en bestuur verdienen

was een overzichtelijk en zodanig

schaffen van een andere heftruck,

voortdurende aandacht en verbe-

ingericht pand dat we ook de leden

diverse gereedschappen, uitbreiding

teringen. Leden van het bestuur en

naar de juiste onderdelen konden

van het assortiment, enz. Het zou te

de werkgroepen worden er steeds

verwijzen.

veel worden om dit allemaal in een

handiger in om alle mogelijkheden

Eindelijk was het rond maart zover,

jaarverslag te vermelden.

van het systeem zo optimaal moge-

de eerste echte opening.

Wel vind ik het nog noemenswaardig

lijk te benutten; ook Dubbellucht is

Het was een succes en de leden von-

dat we er ondanks de omstandighe-

een zgn. ‘lerende organisatie’ met

den het prachtig, enkele bestuurs-

den in coronatijd in zijn geslaagd om

alle bijbehorende facetten.

leden kwamen op bezoek en zelfs in

toch nog zo’n +/- 18.000 euro omzet

Op onze sociale media zoals het

de Klep werd lovend gereageerd. En

te melden, die door de strenge regels

forum van de website en Facebook

toen…….

van de penningmeester tegenwoor-

is aflopen jaar veel activiteit te zien.

Ja, toen kwam de teleurstelling, de

dig rechtstreeks op de rekening van

Door o.a. de coronamaatregelen be-

vergunningen waren niet op orde,

Dubbellucht terechtkomen.

merken we echter wel dat de ‘lontjes’

vond de gemeente Oldebroek, en er

Ondanks bovenstaande heb ik op de

soms wat korter zijn dan gebruikelijk

werd ons dringend verzocht de oh zo

eerste vergadering in 2021 moeten

en dat er daardoor wat oneigenlij-

nodige containers te verwijderen en

vernemen dat we toch in 2020 een

ke discussies ontstaan die gelukkig

anders maar te verhuizen.

klein verlies hebben geleden maar
DUBBE
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J A A RVE R S L A G 20 2 0 | vervolg
ik denk dat we ons daar niet voor

dubbellucht.nl, dan kunnen wij deze

we moesten het zonder stellen.

hoeven te schamen.

in de lijst opnemen.

Gelukkig konden we aanhaken op de

Ik dank iedereen die zich in 2020

Ook hebben we nagedacht over een

rubrieken die gaandeweg geïntro-

heeft ingezet voor de WGO en wens

afdeling die zich bezig gaat houden

duceerd zijn: de kinder-/jongeren-

iedereen een geweldig en gezond

met innovatie, een soort denktank.

pagina in 2019-1, ‘De naam van je

2021.

Ben jij gedreven en heb je inzicht in

bus’ 2019-3, ‘Eigen bedrijf in je bus’

de twee voorzitters

nieuwe technieken of ben jij handig

2019-4. De column en het technisch

Hans Hokke en Peter Meegdes

om deze uit te voeren neem dan

middenkatern door Pieter Bottema

contact met ons op via de mail tech-

zijn in 2019-2 gerealiseerd naar het

niek@dubbellucht.nl. Wij hopen dat

idee van voorgaande redacties. In

we op deze manier een steentje bij

2020-4 heeft Hans Peter de Jong de

Al enige maanden zit ik in de lap-

kunnen dragen aan het milieu.

rubriek Reiskriebels/krabbels opge-

penmand na een ongeval afgelopen

De WGT was normaalgesproken al

start vanuit het idee dat het nu lastig

zomer. Een zeurende pijn in mijn

niet veel te zien behalve dan tijdens

is om zelf te reizen en je dat vanaf je

armen weerhoudt mij er zelfs van dit

de sleutelweekeinden en daar gaan

bank thuis ook kunt doen, al is het

stukje zelfstandig te schrijven, ik heb

we verandering in brengen, zodat wij

niet hetzelfde.

dan ook een bevriend bestuurslid

een grotere groep clubleden kunnen

gevraagd mij te helpen.

bereiken en helpen.

Met deze terugkerende rubrieken

Het afgelopen jaar was een grote te-

U ziet: “Een vrijwilliger van Dub-

hebben we de pagina’s van 2020

leurstelling, niet alleen voor mij maar

bellucht zit zelfs in coronatijd niet

grotendeels gevuld. Verder veel

ook voor veel leden omdat de sleu-

achter de geraniums.”

nieuws van de Werkgroep Onder-

teldagen en zelfbouwdagen niet door

Ik wens iedereen een goed sleutel-

delen met de verhuizing naar Olde-

konden gaan. En laten we vooral de

jaar met onze prachtige hobby en

broek en vervolgens door naar

garagisten niet vergeten die dit jaar

daarnaast een goede gezondheid.

Elburg, veel uiteenlopende reisver-

een inkomensverlies moeten opvan-

Ary Klein

halen, lassers aan het woord en de

gen. Zo gauw het is toegestaan gaan

voorzitter Werkgroep Techniek

oproep voor reisgenoten.

Werkgroep Techniek

we weer sleuteldagen organiseren,
ook bij ‘nieuwe’ garagisten.
De werkgroep is uitgebreid met

Werkgroep Redactie

enkele technische specialisten (vrij-

In december 2018 begonnen we met

-soms heel bescheiden- of ik iets met

willigers) die op de openingsdagen

het eerste nummer in de huidige

zijn of haar verhaal kan. Ja, natuur-

van de WGO beurtelings aanwezig

redactiesamenstelling, met Hans

lijk! We zijn een blad voor en door

zijn om technische vragen te beant-

Peter de Jong, John Hunnef, Tim van

de leden, dus jullie. En alle verhalen

woorden. Mocht je hier gebruik van

der Horn en Arjan van Sprundel. Een

zijn fijn om te lezen. Natuurlijk heeft

willen maken vraag dan per mail een

frisse start met een nieuwe vorm-

ieder z’n eigen voorkeur en interes-

tijd-slot aan via onderdelen@dubbel-

geving en 24 pagina’s. In 2019 liep

ses, maar ons doel is alle leden, jong

lucht.nl. Wanneer de coronamaatre-

dat geleidelijk op naar 48 pagina’s

en oud, (a-)technisch, lezer, reislus-

gelen van de baan zijn dan is dit niet

en dat aantal hebben we gedurende

tige, kookfanaat, enzovoorts mooie

meer nodig en kun je gedurende de

het hele jaar 2020 vastgehouden,

momenten te bezorgen.

hele dag binnenlopen in ons Clubhuis

dankzij jullie inbreng en die van

We kijken weer uit naar jullie beleve-

in Elburg waar de WGT vanaf nu ook

de vaste redacteuren. De gedrukte

nissen met de bus.

gevestigd is.

oplage schommelt rond de 2.000,

Anneke Zwolsman-Westing

Verder is de WGT bezig om een lijst

afhankelijk van het aantal leden dat

hoofdredacteur

op te stellen van garagehouders,

de Uitlaatklep uitsluitend digitaal wil

APK-keuringsstations en automateri-

ontvangen; ons ledenaantal ligt dus

alenshops, zodat er een overzicht is

een stukje hoger.

van goede en betrouwbare adressen

12

Ik word altijd heel blij als ik de

door heel Nederland en misschien

In 2020 geen clubweekenden, de

wel daarbuiten. Hiervoor willen wij

plek bij uitstek voor het vergaren

graag jullie hulp inroepen. Ken jij een

van kopij. John Hunnef die voor-

goede garage, APK-keuringsstation

heen alle technische dagen bezocht

of een automaterialenshop die je aan

voor een verslag, de clubweekenden

wil raden, mail het ons via techniek@

gefotografeerd door diverse leden,

DUBBE
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redactiemail open en iemand vraagt

W ERKGR OE P O ND E RD E LE N

WGO in
coronatijd
Zaterdag 23 januari 2021
Met inachtneming van een
groot aantal regels het onderdelenmagazijn in Elburg
toch opengegaan.
De voorwaarden van het
RIVM luidden: alleen open
voor groepen van maximaal
dertig personen van een vereniging en onder de noemer
van het rijdende houden van
voertuigen die al dan niet
onder de APK-wet vallen.

allerlei aanplakbiljetten en wegwij-

veel begrip voor onze noodzakelijke

zers en de route naar het magazijn

maatregelen.

toe werd verplaatst naar de achteringang. In de ruimte waar normaal

De opbrengst loog er niet om. We

het technisch onderhoud plaatsvindt

konden de penningmeester verblij-

werd een wachtruimte ingericht,

den met het nieuws dat we met de

waar men werd voorzien van een

opbrengst ruim de huur van deze

(warm) drankje. Twee wachtrijen, die

maand kunnen betalen. Dit alles tot

nooit gelijktijdig zijn bezet en twee

grote hilariteit van onze Marien -pen-

stoelen naast elkaar voor een even-

ningmeester.

tuele partner die meekomt.

Zolang we toestemming krijgen tij-

Zo gauw de ruimte het toeliet werd

dens de crisis trachten we deze trend

de volgende geholpen aan de ‘nood-

voort te zetten om u van ‘noodza-

zakelijke’ onderdelen.

kelijke’ onderdelen te voorzien die

Natuurlijk is bovenstaande een ruim

u voor een APK nodigt hebt of om

begrip en gingen onze voorwaarden

Ondanks alle maatregelen was het

bijvoorbeeld uw wagen op de weg te

nog iets verder om een en ander zo

een drukke dag, veel leden hadden

houden vanwege uw afhankelijkheid

in te richten dat zowel onze leden als

vanwege een op handen zijnde APK

van inkomsten, enzovoorts.

ook de vrijwilligers optimaal be-

dringend behoefte aan onderdelen.

schermd werden.

Voor de aanwezige vrijwilligers, die

U kunt ons bereiken via het bekende

vanzelfsprekende voorzichtigheid

mail adres:

Bewegwijzering

betrachtten, was het toch een enigs-

onderdelen@dubbellucht.nl

Het magazijn werd voorzien van

zins gezellige dag. De leden hadden

DUBBE

UCHT | UITLAATKLEP JAARGANG 22 | 2021 - 1

13

ADVERTORIAL

Joey bouwde een brandweertruck
om tot droomcamper
“Inmiddels ken ik elk detail van mijn bus”
Joey (39) is IT’er, maar niet bang om
zijn handen vies te maken. In 2007
kocht hij zijn eerste Dubbelluchter
en inmiddels heeft hij samen met zijn
vrouw Lindie en dochter Kymana zijn
vierde bus: Roady, een Mercedes 508.
Het is een originele Nederlandse brandweertruck uit 1978 en Joey bouwde
hem zelf om tot droomcamper. “Het
begint met het vervangen van een accu,
en voor je het weet ben je zelf bezig met
een complete remmenrevisie. Inmiddels
ken ik elk detail van mijn bus.”

Met een rode brandweerauto heb je
veel bekijks. “Je kunt niet meer anoniem een camping oprijden; iedereen
komt altijd even kijken. Als eigenaar
van een bus van 43 jaar oud, is het
leuk om te weten waar hij vandaan
komt en wat hij heeft meegemaakt.

Toen ik het kenteken van de bus opzocht, ontdekte ik dat het een truck is
geweest van Brandweer Beemster.
Daarom vond ik het leuk om de originele stickers na te laten maken en
weer op de bus terug te brengen.”

“Gewoon parkeren,
BusGordijnen ophangen
en genieten”
De vrijheid die Joey met zijn gezin
heeft dankzij de camper, betekent veel
voor hem. “We gaan graag naar kleine
campings. Back to basic, daar houden
we van. Het meest trots is Joey op de
indeling van zijn bus. “Bij bus nummer
vier wist ik inmiddels precies wat ik
wel en niet wilde. Ik heb een hekel aan
het elke dag opnieuw ombouwen van
een bed. Daarom bouwde ik een vast
stapelbed in de bus. Onderin slapen
mijn vrouw en ik, bovenin slaapt onze
dochter. Het is heerlijk dat de indeling
in de praktijk goed werkt: als we ergens
aankomen, zijn we meteen op vakantie. Gewoon parkeren, BusGordijnen
ophangen en genieten.”
BusGordijnen met ingenaaide magneten
had Joey al op het oog voordat hij deze
bus had. “Ik hou van gemak en deze

gordijnen hang je heel snel op en
tijdens het rijden hangt er niets in de
weg. Gezien de gordijnen met de hand
en naar eigen smaak gemaakt worden,
mocht onze dochter zelf een gordijn
samenstellen. Zij koos voor unicorns
en flamingo’s en voor de rest van de
bus hebben we voor een blauwe stof
met sterren gekozen.”

Joey is een trouwe volger van de Instagrampagina van BusGordijn: “Laurie
geeft in haar stories echt een inkijkje in
haar werk, het is leuk om te zien hoe de
gordijnen gemaakt worden en ze weet
inmiddels heel veel van bussen.” Als je
@busgordijn nog niet volgt, moet je dat
zeker gaan doen!

M e e r i n fo r m a t i e o f b e s t e l l e n? K i j k o p w w w.b u s g o r d i j n . n l
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KO
WEL

Voor nu iedereen een gezonde toe-

onderdelenmagazijn in Elburg.

komst gewenst en hopelijk gauw tot

Uw voorzitters WGO:

ziens in ons ‘nieuwe’ Clubhuis met

Hans en Peet

M !

Robbertsmatenstraat 13a
8081 HL Elburg
Elke 1e en 3e zaterdag van de maand.
Kijk op de website hoe je een tijdslot
kan reserveren.

Waarschuwing misbruik

sympathisanten om u te misleiden

De naam Dubbellucht wordt nog

en u door te sturen naar een com-

steeds vaak misbruikt.

merciële partij die geen banden meer

www.dubbellucht.nl

heeft met de vereniging Dubbellucht.

onderdelen@dubbellucht.nl

Dit zijn de juiste gegevens:

Hoewel het een beschermde naam

Wilt u ons benaderen voor onderde-

is wordt op Facebook, websites en in

len via onze vereniging check dan

De Dubbelluchtvrijwilligers zelf zijn

e-mailadressen de combinatie ON-

goed hoe de website-url en het mail-

te herkennen aan kleding van de

DERDELEN en DUBBELLUCHT gehan-

adres gespeld zijn; er zijn namen in

Werkgroep Onderdelen.

teerd door bepaalde groepen en hun

de roulatie die er sterk op lijken.

We hebben meldingen gehad van verschillende kanten dat men benaderd wordt door mensen die zeggen
dat ze van Dubbellucht zijn en de meest rare verhalen
ophangen. Vraag daarom altijd om een recente
ledenpas -let op het jaar- en noteer de naam. Wij
van de WGO hebben bij contacten met leden altijd onze
officiële kleding aan, zie afbeelding >>>

IN MEMORIAM

de bus van Martin Vijzelaar, secretaris. Buiten is het -6 graden, binnen

Op 23 december 2020 is op 87-

een tikkie warmer.”

jarige leeftijd overleden Martinus
Halbesma. Martin was erelid van

Een paar jaar geleden kreeg Martin

onze vereniging en een van de

problemen met zijn gehoor. Hij kon

oprichters van Dubbellucht.

niet meer tegen het lawaai van zijn

UIT UITLAATKEP 1998-3:

“Tijdens

Mercedesbus. Hij kocht een Fiat ‘tupperware’-camper zo van de fabriek,

de eerste bestuursvergadering op 22

maar hij mocht lid blijven. Zo kon

november 1998 wordt Martin Halbesma

hij toch nog blijven genieten van dat

aangewezen als degene die over de

waar z’n hart lag, de Mercedesbus.

financiën en het kopieergebeuren gaat.
De vergadering vindt plaats in ‘Sam’

Wij wensen zijn familie veel sterkte.

DUBBE
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B ED RIJ F IN J E BUS
Loes Wansing
woont in
Enschede
heeft een 407D
uit 1977

Mint
&
Puur
- wat voor bedrijf heb je?
Ik heb een eigen bedrijfje Mint & Puur
waarmee ik creatieve workshops verzorg op
locatie. Met name voor volwassenen maar
als er leuke aanvragen voorbijkomen voor
kinderen dan ben ik daar ook zeker voor in.

- wanneer ben je begonnen?
Ik ben begonnen in maart 2019.

- hoe ben je tot je bedrijfsnaam
gekomen?
Dat was wel even zoeken, met name omdat
veel leuke namen al bezet waren. Het heeft
heel wat avonden gekost. MINT was vrij
makkelijk, mijn favoriete kleur. En PUUR heb

- Waarom doe je wat je doet?

ik uiteindelijk gekozen omdat ik probeer zo-

Ik werk in de zorg in het Medisch Spectrum Twente en was

veel mogelijk met natuurlijke en duurzame

op zoek naar wat extra’s en naar iets anders. Het geven van

producten te werken. Een beetje compense-

workshops, het organiseren en creëren van een fijne tijd en

ren voor die grote bus is nooit verkeerd, en

een mooie beleving is wat ik graag wilde doen en dat is waar

een stukje pure chocolade sla ik natuurlijk

Mint & Puur voor staat.

nooit af. Ook wilde ik de naam graag breed

16
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houden, zeker omdat ik misschien in de toe-

www.mintenpuur.nl

komst nog wel andere richtingen uitga met

op Facebook en Instagram via @mintenpuur

Mint & Puur, dan alleen de workshopkant.

onze bus is te volgen op Instagram via @puuropwielen
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1. Hoe kwam je op het idee in en vanuit
een bus te werken?
Toen we de bus kochten zat er al een rondzit in met aan
alle drie de kanten ramen. Perfect om in te zitten met
meerdere mensen en het biedt de mogelijkheid om aan
alle kanten naar buiten te kijken. Tijdens de workshops
komt er dan voldoende licht binnen.
Ook is er een apart toilet in de bus, dat leek ons wel prettig als er gasten zijn en er even geen wc in de buurt is.
Met een biertafel voor de bus is er voldoende ruimte voor
een grotere groep deelnemers.

2. Hoe ben je aan je bus gekomen? Heb
je een bus omgebouwd en hoe heb je
dat aangepakt, of heb je een bestaande
inrichting gebruikt?
We hebben onze bus overgenomen van de vorige eigenaar die deze ruim 15 jaar in bezit had. De basisindeling
was goed maar alles was donkerbruin met een flink
doorgevoerd giraffe thema, nog terug te zien aan de
buitenkant. We hebben de hele binnenkant opgeknapt.
Een nieuw plafond gemaakt, opnieuw geïsoleerd, elektra
opnieuw aangelegd, alles geschilderd en de kussens
opnieuw gestoffeerd. Er ligt nu een zonnepaneel op het
dak en we hebben de oude gaskachel eruit gehaald.
Helaas hebben we al een aantal keren pech gehad met
onze bus. Er zit inmiddels een OM617 in en in september afgelopen jaar ben ik nog in Elburg geweest voor
een nieuwe dynamosteun. We gaan vol goede moed
2021 weer in!

3. Moet je bus aan speciale eisen
voldoen?
Ja, we hebben echt bewust gekozen voor een bus met
voldoende zitruimte voor ons gezin. We hebben daarnaast nog een caravan uit 1988 die we helemaal opgeknapt hebben, maar deze is zo klein dat je er niet in kan
leven met z’n vieren. Je kan ons zien in het boek ‘Happy
Campers’, daar staan we met onze Kolibri caravan in. Als
DUBBE
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zijn en het weer is wat minder goed, is er voldoende

6. Heb je tips voor mensen die ook de bus
willen gebruiken voor hun bedrijf?

plek om te eten, te spelen en te knutselen. Ook voor

Het is een onzekere tijd maar het kan je ook veel vrijheid

mijn workshops is het fijn dat er binnenin de bus vol-

geven. Je thuiswerkplek heb je altijd bij je. Voor ons is de

doende plek is.

combinatie vakantie en bedrijf perfect! En hopelijk wat

we met de kinderen -Job van 4,5 en Taeke van 3- weg

4. Doe je dit fulltime het hele jaar rond?
zettend dat ik van de zomer het geven van workshops

7. Wat wil je verder nog kwijt dat interessant voor de lezers is?

en het inzetten van de bus weer een beetje op kan pak-

Tijdens de ‘Local Sunday Market’ een lokale en creatieve

ken. Als dat niet zo is dan gaan we sowieso weer veel

markt mocht ik met de bus in de Coberco Melkhal staan

weekenden in Nederland op pad.

in het centrum van Enschede. We hadden voor die tijd wel

Nee, het is voor mij echt een extra baan. Ik hoop ont-

5. Wat vind je het leukst aan je bedrijf in/
vanuit de bus en wat het minst leuke?
Het leukst is dat je altijd aanspraak hebt. In het begin
was het wel een beetje wennen om erin te rijden, maar
daar heb ik nu geen moeite meer mee. Soms ga ik ook
met één van de kinderen of met vriendinnen een nachtje
weg. Het makkelijke is dat de bus zo groot is dat (bijna)
alles er in past. En bij aankomst zelf je cappuccino maken is natuurlijk helemaal ideaal.

18

meer ‘bedrijf’ in 2021.
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gemeten of het zou passen, de bus was destijds nog vrij

Uiteindelijk is er een stuk uit de deur gezaagd en

hoog, omdat de imperiaal er nog op zat. Bij aankomst

konden we naar binnen rijden. ‘Meten is weten’

bleek de hoogte wel te gaan, maar waren we te breed.

hebben we ervan geleerd.

UPDATE
Helaas moest ik door corona op mijn hoogtepunt in maart 2020 weer voor een groot deel
stoppen. Zeker de leuke festivals en markten
gingen niet door. De bus kon ik op die manier
niet meer inzetten voor Mint & Puur.
Het voordeel is wel dat we als gezin vanaf april
tot eind september vorig jaar bijna ieder weekend weg zijn geweest en ontzettend veel mooie
plekjes in Nederland hebben gezien.

TEKST en FOTO’S Loes Wansing

DUBBE
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H O E HE E T JO UW BUS ?

BraVo!
onze
Kurzhauber
1976 - De Freiwillige Feuerwehr van de Verbandsgemeinde Schönenberg-Kübelberg neemt hun nieuwe
Mercedes 1113 in gebruik
voor technische hulpverlening. Met de zware generator
aan boord, de hydraulische
lier voorop, automatische
sneeuwkettingen bij de
achterwielen en de vierwielaandrijving is dit paradepaardje zeer geschikt voor
het bergachtige werkgebied.
Bijzonder voor die tijd is
de turbo op de motor en de
stuurbekrachtiging. De 1113
staat altijd binnen, wordt
perfect onderhouden en zelfs
vertroeteld. Na 29 dienstjaren heeft ze 19.000 km op de
teller.

je over de cabine heen kunt kijken.
Zo konden we in mei 2006 al een paar
maanden naar IJsland. Een deel van
de tijd waren we zelfs met z’n zessen.

Zomer 2005 hakken we de knoop
door en tekenen het koopcontract.
De handelaar had zich juridisch goed
ingedekt. We kochten geen voertuig,
maar ruim 6000kg staal. Met toevallig

Roelien heeft haar C-rijbewijs ge-

een paar wielen eronder en een mo-

haald. Net in de tijd dat er nog geen

torblok voorin. De rit naar Nederland

C1-rijbewijs was. Dus Roelien slaagde

verliep goed. Alle papieren, tijdelijke

voor haar chauffersdiploma en mocht

verzekering en exportkenteken had-

professioneel met 50 ton over de we-

den we blijkbaar goed geregeld. De

gen scheuren. Cock heeft slechts een

eerste nacht was nogal basic.

hobby-rijbewijs tot 7.500 kg.
IJsland bleek een perfect land voor de
BraVo. Met de vloer van het camperdeel op 130 cm boven de grond, zijn

20

De 1113 wordt begin 2005 verkocht

rivierdoorwadingen een genot. Zeker

aan een handelaar. Die sloopt de

als je een Land Rover Defender voor

uitrusting eruit en zet er een geslo-

je ziet. Enig minpuntje was dat we

ten achterbak op. En vervolgens een

de verwarmingsinstallatie nog niet

bordje “Zu Verkaufen”. Wij waren

In augustus 2005 kregen we bij de

af hadden. Pas het jaar daarop is de

in die tijd op zoek naar iets wat een

RDW probleemloos het Nederland-

Webasto warmwaterkachel zijn werk

robuuste camper kon worden. En op

se kenteken. De verbouwing verliep

gaan doen.

https://www.mobile.de/ vonden we

voorspoedig. Vooral de zithoek voorin

de 1113. Met daarbij de opmerking

bevalt ons heel goed. We hebben

”optisch zu verbesseren”.

daar extra ramen in gemaakt, zodat

DUBBE
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BraVo

de beginletters van

B ra ndweer en Vo ertuig

We houden ervan om bussen te kopen
en op te knappen. BraVo hebben we
al 15 jaar, dat is voor ons doen uitzonderlijk lang. Onze vorige wagens:
In 2015 brachten we een bezoek
aan de eerste eigenaar. Zodra we
het dorp binnenreden, werden we
meteen staande gehouden door een

Angelique - Hanomag Henschel F45
Algiers-Algerije, 1990

brandweerman in burger: “Das ist
unsere Kurzhauber!” We werden gelijk naar de kazerne gebracht, waar
vanwege een nep-oproep voor een
uitruk zijn collega’s al klaar stonden.
Het was een mooie hereniging tussen
de mannen en het voertuig. Wel een

Mercedes 1113LAF
1976 – 128.000km

tijdelijke natuurlijk!

misschien TE KOOP of
TE DEEL - mail naar
info@bravotravel.nl

Hano - Hanomag AL-28
Rusland, 1994

Cock van der Kaaij &
Roelien ter Heide
www.bravotravel.nl

Hymo - Hymermobil 544
Andorra, 1998

ZIE OOK DE COVER EN ONZE NOORDERLICHT AVONTUREN OP PG 28-30

Dodehoeksticker
in Frankrijk verplicht?
Sinds 1 januari 2021 is een dode-

bus naar Frankrijk gaat. Een boe-

hoeksticker in Frankrijk verplicht

te kan oplopen tot € 135.

voor alle voertuigen zwaarder dan
3.500 kilo, dus ook voor onze zwaar-

De maatregel is bedoeld om onge-

dere kampeerbussen, zelfs als ze een

lukken met fietsers en voetgangers

De stickers kosten enkele euro’s en

buitenlands kenteken hebben.

te voorkomen. De opvallend grote

zijn onder andere te koop bij tank-

stickers zijn 25 cm hoog en 17 cm

stations vlakbij de Franse grens.

Omdat meerdere organisaties pro-

breed met daarop de tekst: ‘Atten-

Wanneer de wetgeving definitief

test hebben aangetekend tegen de

tion - Angles morts’ (‘Pas op - Dode

wordt zullen ze ook verkrijgbaar zijn

maatregel, waaronder Transport en

hoeken’). Je moet drie stickers

in ons Clubhuis. Verder vind je online

Logistiek Nederland (TLN) en de

aanbrengen op de carrosserie op een

diverse aanbieders.

FFCC, de Franse zusterorganisatie van

hoogte tussen 90 en 150 centimeter

Een tip van de ANWB: Koop mag-

de ANWB verandert de wet mogelijk

boven de grond: één sticker achterop,

neetstickers. Zodra je Frankrijk hebt

nog. De kwestie is aangekaart bij de

rechts van het midden en de ande-

verlaten, kun je die van de kam-

Europese Commissie, maar deze heeft

re twee aan beide zijkanten binnen

peerauto halen en bij een volgende

zich begin februari hierover nog niet

1 meter vanaf de voorkant van het

reis weer hergebruiken. Het blijft

uitgesproken. Dus houd het nieuws

voertuig, om zo de zones te markeren

natuurlijk je eigen verantwoorde-

in de gaten als je met je zware

die de chauffeur slecht kan zien.

lijkheid om goed op te letten.

DUBBE
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FOTOR UBRIE K
juist heel protserig of sierlijk gebouw, of zoals op de foto hier in de
haven. Let op het licht, de zon die
net door een wolk breekt of scherpe
schaduwen werpt. Als het geregend
heeft krijg je mooie reflecties in
waterplassen. Merk weerspiegeling in
de ramen van een groot kantoorgebouw op. Het is een kwestie van er
oog voor krijgen en tja, soms op de
gekste plekken stoppen en die ene
opname maken. Met een professionele camera, of gewoon met je
mobiele telefoon. Mail je foto naar
redactie@dubbellucht.nl
t.a.v. Anneke Zwolsman-Westing

Onze bussen zijn zo fotogeniek!

Vind je fotograferen leuk,
kijk dan eens met een
andere blik naar je bus.

Ga op zoek naar een lijnenspel. Wat zie
je in de spiegel als je die van een ongewone hoek benadert. Parkeer je bus
eens bij een opvallend, industrieel of

voorheen:

Reparatie, APK en onderhoud voor uw camper of auto
Gespecialiseerd in Mercedes en Hanomag-Henschel campers
U kunt bij ons terecht voor:
- Onderhoud, reparatie en restauratie
- APK-keuringsstation
- LPG dampgastank en gasapparatuur
- Zonnecellen

Bel voor al uw technische vragen
of een afspraak naar 0183-304014
Daarnaast bent u natuurlijk altijd
welkom in onze werkplaats.
22
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AUTOTECHNIEK KAPEL
‘t Zand 30d
4254 XP, Sleeuwijk
Tel: 0183-304014
Fax: 0183-661250
info@autotechniekkapel.nl
www.autotechniekkapel.nl
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een uitgave van Dubbellucht

De carburateur
Binnen onze club zijn de bussen met
benzinemotor sterk in de minderheid. De
meeste zijn diesels, omdat ze veelal als
bedrijfswagen werden ingezet en daarin
hoort nu eenmaal een diesel. Tijdens het
vragenuurtje in een clubweekend hoor
je vaak ook alleen maar vragen die met
diesels te maken hebben. Dus wordt het
tijd om eens wat aandacht aan de benzinemotoren te geven.

Solex 36-40 PDSI
1. Het principe
2. Het hoofdsproeiersysteem
3. Het stationair systeem

Inleiding

4. Het acceleratiesysteem
5. Het koudstartsysteem

De diesel- en benzinemotor zijn verbrandings-

6. Stationair afstellen

motoren. Een brandbare stof wordt samen met

7. Versneld stationair toerental

lucht in de motor tot ontbranding gebracht. De

8. De acceleratiepomp en het vlotterniveau

explosieve kracht, die zich daardoor ontwikkelt, wordt gebruikt om de bus aan te drijven.

1. Het principe

Van binnen zien de motoren er vrijwel het-

De tekening van de venturi (1) laat een buis

zelfde uit. De meest belangrijke componenten

zien waarin een vernauwing is aangebracht.

- de krukas, drijfstangen, zuigers, kleppen en

Op de tekening is een helft zichtbaar. In die

smeeroliepomp - vind je binnenin terug. Aan

vernauwing is een buisje aangebracht. Als er

de buitenkant zien we de waterpomp, startmotor, dynamo, in- en uitlaatspruitstukken
en het vliegwiel. In het geval van een OM615

(1)

dieselmotor en een M115 benzinemotor zien
de motorblokken er identiek uit. En van grote
dieselmotoren worden tegenwoordig wel gasmotoren gemaakt voor energieopwekking.
Waar je bij een diesel voor het brandstofsysteem een inspuitpomp, filters en leidingen ziet,
zie je bij een benzinemotor de carburateur en

nu lucht door de venturi (2 en 3) wordt ge-

de ontsteking. En daar heb je dan direct ook

zogen, wordt de lucht samengedrukt door

één van de nadelen van de benzine/lpg-motor.

die vernauwing en krijgt meer snelheid.

De ontsteking en carburateur zijn onderhouds-

Daardoor ontstaat er een drukverlaging.

gevoelige onderdelen. Vooral een ontsteking

Door die drukverlaging ontstaat er een zui-

zoals op de M115 vraagt regelmatig en kundig

gende werking in het buisje. Benzine (geel)

onderhoud. Maar ook de carburateur heeft zo

wordt zo aangezogen en vermengt zich

nu en dan wat aandacht nodig, aandacht die

met de lucht. De tekeningen tonen de ven-

iedere amateur kan geven.

turi horizontaal; in werkelijkheid zit de venturi

Inhoud
Eerst maar iets over de werking van de Solex
PDSI carburateur die op de M115 motor zit.

verticaal in de besproken Solex carburateur.

(2)

(3)

De carburateur zorgt ervoor dat de motor het
lucht/benzinemengsel aanzuigt in de juiste
verhouding zodat de motor optimaal presteert.
We gaan verschillende systemen in de carburateur wat beter bekijken.
DUBBE
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2. Het hoofdsproeiersysteem

3. Het stationair systeem

Sluiten we nu een bakje met

Om stationair te kunnen draaien moet er een ander

benzine aan op het buisje,

brandstofcircuit worden gemaakt. Als de gasklep sluit,

dan zal er benzine uit het

heeft de lucht geen snelheid meer en wordt er dus ook

bakje worden gezogen en

geen benzine meer aangezogen.

zich met de inlaatlucht ver-

Hiervoor is het stationaire circuit

mengen. Het bakje heet in
vakterm ‘de vlotterkamer’ (4).

(4)

(11) bedacht. Als de
gasklep dicht is,
ontstaat er achter

In de vlotterkamer is een ‘vlotter’ (5) gemonteerd, een

de klep een stevige

drijvertje dat, als er genoeg benzine in de vlotterkamer is

onderdruk.

(11)

gestroomd, de aanvoer afsluit door middel van een klepje, ‘de vlotternaald’ (6 rode pijl). De pomp die de benzi-

Direct achter de klep is een gaatje met een stelschroef-

ne van de tank naar de carburateur pompt zou anders de

je gemaakt. Dit is de mengselstelschroef M (12).

vlotterkamer over laten stromen.

Met deze stelschroef bepaal

(5)

(6)

je de verhouding van benzine
en lucht voor het stationaire
toerental. Deze verhouding

(12)

bepaalt ook het COpercentage.
Om te zorgen dat de mengverhouding tussen benzine en

De benzine wordt via een zijkanaaltje (oranje 11)

lucht goed is monteren we een ‘sproeier’ (7 en 8) in het

achter de hoofdsproeier aan-

buisje naar de venturi. Een sproeier is een schroefje dat

gezogen. Door sproeier 46

in de leiding wordt geschroefd met een heel klein nauw-

(11 en 13) wordt er ook

keurig gaatje, de ‘boring’. In de carburateur van een L409

lucht meegezogen en met de

zit een sproeier met nummer 145. De sproeier bepaalt

extra lucht door een gaatje

hoeveel benzine er naar de venturi gaat. In de tekening

in de gasklep vormt zich dan

(10) voorgesteld als een groen rond doosje.

een brandbaar mengsel.

(7)

(8)

(13)

Met stelschroef T (14) kunnen we de gasklep een klein
eindje open stellen zodat de
motor kan draaien.

(14)

Vervolgens stellen we dan
met stelschroef M (zie 11
Zo eenvoudig als het lijkt zo gecompliceerd is een carburateur voor een automotor. Bijna elke motor heeft zijn

en 14) het mengsel goed in.

eigen carburateur. En die carburateur heeft specifieke

4. Het accelaratiesysteem

eigenschappen afgestemd op de motor waar hij op wordt

We hebben nu een carburateur waar de motor goed

geschroefd.

mee kan draaien. Als we nu flink gas geven merken we

Om de motor verschillende toeren te kunnen laten maken

dat de motor gaat stotteren. Er komt te weinig benzine

monteren we een klep achter de venturi ‘de gasklep’ (9

met de lucht mee om de motor snel op toeren te krij-

en 10). Met deze klep regelen we hoeveel lucht/benzine-

gen. Immers de lucht is op het moment dat we het gas

mengsel de motor aan kan zuigen.

intrappen nog niet op de gewenste snelheid. We moeten dus zorgen dat er extra
benzine in de lucht komt om
de motor vlot te laten reage
ren. Hiervoor monteren we
een pompje aan de carbura
teur dat bediend wordt door

(9)
24
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Bij het openen van de gasklep wordt er een hoeveel-

Afstellen op de motor

heid benzine door een buisje (rode pijl 16) in de ven-

Heb je de carburateur uit elkaar gehad, dan moet je

turi gespoten door het zogenaamde ‘acceleratiepompje’

hem afstellen. Het kan ook zijn dat de carburateur niet

(17). De motor krijgt even wat extra benzine en zal

goed afgesteld is en je er wat aan wilt doen.

snel accelereren.

Belangrijk hierbij en eigenlijk een eerste voorwaarde is

(16)

(17)

dat de ontsteking tip top in orde is en goed afgesteld.
Ook de kleppen moeten goed zijn afgesteld. Pas dan kun
je de carburateur echt goed afstellen.
Eerst sluit je een toerenteller aan als je die niet in het
dashboard hebt zitten. Er zijn diverse digitale tellertjes
te koop die je op de bobine aansluit. Je kunt ook een
multimeter voor automotive gebruik kopen. Dan heb je

5. Koudstartsysteem

gelijk ook een contacthoekmeter voor de puntjes.

Als laatste onderdeel monteren we nog een klep aan
de ingang van de venturi, de zogenaamde ‘choke’

6. Stationair afstellen

(18). Als we deze klep sluiten zal bij het starten door
de hevige onderdruk in de
venturi extra veel benzine
worden aangezogen (19)
om de nog koude motor te
laten starten.

(18)

(21)

(19)

1. Je start de motor en laat deze op bedrijfstemperatuur
komen. Je ziet op de temperatuurmeter de naald rustig
oplopen naar ruim 85 graden. Daarna zal de naald op
een gegeven moment iets gaan zakken, wat aangeeft
dat de klep van de thermostaat opent en er wat koud
water uit de radiateur bijkomt.
2. Nu stel je het stationair toerental met de stelschroef
T (rood) in op ongeveer 850 toeren.
We hebben nu de basis van de verschillende systemen

3. Dan ga je aan de mengselschroef (groen) draai-

waaruit een carburateur bestaat en hoe die systemen

en. Voorzichtig draai je hem in en uit totdat je het

werken voorbij laten komen. Een carburateur is een

punt vindt waar het toerental het hoogst is. Zo wordt

hoogstaand precisieapparaat en in werkelijkheid is het

bij de APK met deze schroef het CO-percentage afge-

een stuk ingewikkelder dan nu besproken.

steld, waarna je vaak zelf weer even moet bijstellen.
Door de mengselstelschroef in te draaien verlaagt het
CO-percentage. (De basisinstelling is indraaien totdat
de schroef licht de zitting raakt en dan drie tot vier volle

(20)

slagen uitdraaien.)
4. Stel opnieuw het toerental op 850 in met de stelschroef T (rood - 21).
5. Herhaal de stappen 3 en 4 totdat je met de mengselschroef geen verhoging meer van het toerental krijgt en
de motor mooi rustig 850 toeren draait. Het kan zijn dat
je daarvoor de mengselschroef iets in of uit moet draaien en je het toerental dan weer op 850 moet stellen met

Nog een keer alle deeltekeningen samen in één plaatje

de stelschroef.

(20).
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wissers aanzet moet de motor boven de 800 toeren blij-

Belangrijk is dat de

ven draaien en eventueel stel je het toerental iets hoger

pomp werkt en dat de

in. Mijn vader zei altijd: “Als je het goed hebt gedaan kun

straal naar de kleine

je in de 1ste versnelling wegrijden zonder gas te geven”.

randopening van de

Voor lpg-rijders is dan nu het punt gekomen om over te

gasklep spuit.

(23)

schakelen op echt gas. Afhankelijk van het merk verdamper kun je nu het stationair toerental instellen op de ver-

Het vlotterniveau wordt afgesteld door het

damper. Mijn ervaring met de M115 is dat het toerental

deksel los op de carburateur te leggen en de

voor lpg niet veel verschilt met benzine. Eventueel stel je

vlotterkamer via de benzineslangaansluiting

de carburateur nog iets bij naar je eigen goeddunken.

met 0,3 bar te vullen.

7. Versneld stationair toerental afstellen

Je kunt ook de startmotor
even laten draaien.

Het volgende punt is de choke-

Daarna haal je de

of koudstartklep. Deze dient ook

slang eraf en je

afgesteld te worden.

haalt het deksel

(24)

eraf. Je meet nu
1. Je trekt de chokeknop hele-

het niveau van

maal uit, de klep is dan dicht.

de benzine in de

2. Start de motor en laat hem

vlotterkamer (24).

op stationair toerental draaien.

Voor een M115.952/.970/.971 is dit 17,5mm

3. Duw nu voorzichtig op het
heveltje van de chokeklep, zie de

(22)

+/-1mm. Voor de M115.955/.972 is dit
13,5- 15,5mm.

bovenste rode pijl, de motor moet nu rond de 2200 toeren maken.

Lpg-rijders, controleer ook eens het schar-

4. Je kunt dit bijstellen door de stelmoer bij de onderste

nierpennetje van de vlotter. Door het

rode pijl omhoog te draaien. Draai het onderste moertje

droogstaan van de vlotterkamer rammelt

ook weer vast om de bovenste te borgen.

dit pennetje in de uitsparing en wil het wel

Heb je het afstellen tot een goed einde weten te brengen

eens voortijdig verslijten. Het gevolg is een

dan mag je jezelf een gevorderde amateur noemen. Je

overstromende vlotterkamer boven een heet

kunt iets wat veel jongere monteurs niet meer geleerd

uitlaatspruitstuk!

hebben. Paragraaf 8 is iets voor de meer gevorderden.

8. De acceleratiepomp en het vlotterniveau afstellen

Ook het asje van de gasklep kan door
gebrek aan smering te veel ruimte krijgen.
Dan wordt er valse lucht door die te grote

De acceleratiepomp is eenvoudig te testen door met de

speling aangezogen. Af en toe een beetje

hand het heveltje in te drukken of gas te geven. Uit het

smeren met olie of kettingsmeermiddel zal

buisje boven de venturi moet dan een straaltje benzi-

de levensduur verlengen. Er zijn busjes te

ne spuiten (23). Vooral voor lpg-rijders is het wel zaak

koop om de boring te herstellen.

daar regelmatig naar te kijken. Door droogstaan kan de
membraan uitdrogen en scheuren. Als de motor erg lang
stilstaat met benzine in de vlotterkamer kan die benzine
verdampen en een residu achterlaten, een soort gum, die
de hele boel verstopt. Voor een M115.952/.970/.971 is

DEZE DUBBELE TECHNIEK PAGINA

de opbrengst van 1 keer gasgeven 0,7 ml. Meestal wordt

KAN JE UIT HET TIJDSCHRIFT HALEN,

er dan 10 x gepompt en dan gemeten. Er zijn ook hele

VAN GAATJES VOORZIEN

kleine maatbekertjes speciaal hiervoor met een inhoud

EN OPBERGEN IN EEN ORDNER

van 0,7 ml. Voor de M115.955/.672 is de opbrengst 1,1
+/- 0,15 ml/slag. De opbrengst is te stellen via de stelmoertjes op het bedieningsstangetje.
TEKST, FOTO’S EN ILLUSTRATIES
Pieter Bottema
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Moody
autisme
geleidehond
Sinds 2,5 jaar hebben wij een
hulphond genaamd Moody in
huis. Moody is een autismegeleidehond van de KNGF - Stichting Koninklijk Nederlands
Geleidehonden Fonds. Deze
honden worden speciaal opgeleid om kinderen met een autismestoornis te helpen. De KNGF
leidt voornamelijk honden op
als blindegeleidehond. Als ze
de opleiding niet halen, door
bijvoorbeeld niet aan de riem te
trekken of bevestiging te vragen
zoals bij Moody: ‘ik weet dat we
er doorheen passen, vind jij dat
ook?’, dan is er een mooie carriereswitch. Zo kunnen ze dan
verder als PTSS-, buddy- (voor
kinderen met een visuele beperking als voorbereiding op een
blindegeleidehond), assistentie(voor iemand in een rolstoel) en
autismegeleidehond.
TEKST en FOTO’S Marjan van Dam

In oktober 2018 is Moody door
de KNGF bij ons in huis geplaatst, hij was toen ruim 1,5
jaar oud. Wat een lot in de loterij

om lekker hond te zijn, te spelen en

was dit. Onze zoon heeft nu veel

tuig -het paarse vest- pakken, dan

meer rust, de ‘emmer’ is minder snel

staat Moody al klaar en met trotse

vol en als die toch eens een keertje

ogen steekt hij zijn kop dan vooruit

overloopt, duurt de onbereikbare bui

om deze aan te trekken.

te ontspannen. Deze honden vinden
werken echt leuk, omdat dit voor hen
een soort spelen is. Als wij zijn werk-

niet één uur, maar een minuut. En

het wachten, en ook vakanties zijn

In heel Europa zijn er afspraken
gemaakt voor deze geleidehonden, mits ze wel gecertificeerd
zijn. Zij mogen in principe overal

makkelijker geworden. We kunnen

mee naar binnen, omdat ze een

weer eens ergens anders heen dan

verlengde zijn van hun ‘baas’. Ze

altijd naar hetzelfde huisje, op de-

gaan mee naar het ziekenhuis, de

zelfde camping. Een ander huisje op

tandarts, de winkel, het pretpark,

dezelfde camping leverde hiervoor

de dierentuin, enzovoorts. Dit lijkt

problemen op.

allemaal makkelijk en goed geregeld,

dat alles door een hond! Wij kunnen nu naar een pretpark, omdat
Moody onze zoon bezighoudt tijdens

toch lopen wij vaak tegen problemen

En ja, toen kwam ook onze bus,
na jaren van zoeken. Het heeft

aan. Hiervan willen wij jullie graag op

zo moeten zijn. Hoe blij wij zijn met

lang niet vanzelfsprekend.

de hoogte houden, want het is nog

Moody is niet te beschrijven, echter
levert dit ook de nodige uitdagingen op. Want wat veel mensen niet
weten is dat je een hulphond niet

In de volgende Klep komt een
verhaal uit Denemarken en
onze belevenissen daar. Wanneer

mag afleiden, omdat hij dan zijn

we weer mogen reizen, zullen we jul-

werk niet kan doen. Veel mensen

lie meenemen in de voorbereidingen

vinden dat zielig, maar deze honden

die wij treffen als wij op pad gaan.

krijgen iedere dag ook echt ‘vrije’ tijd

Marjan van Dam
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‘NL - 2020’

Noorderlicht 2020

Eerst maar de harde feiten.
Cock en Roelien vertrokken
februari 2020 voor een reis
van ongeveer acht weken.
We reden – en soms gleden –
in die tijd 5.500 km. Cock liep
zijn 57e marathon, Roelien
heeft genoten van de witte
wereld, waarin alleen maar
ruimte was voor leegte en
stilte. En we hebben uiteindelijk zeven avonden van het
Noorderlicht genoten. We
staan nooit op een camping.

Dubbelcheck

ronde gaat in 62 mi-

Het is vast voor veel Dubbelluchters

nuten, de 2e dankzij

herkenbaar: wat je ook verzint, de

een maatje in 60

dagen vlak voor vertrek zijn altijd

minuten. Door de

druk. Zo ook bij ons. Op het aller-

heftige regen is Cock

laatste moment kochten we sneeuw-

behoorlijk verkleumd

kettingen (55kg!) en een kleine

en eet even wat in

generator. Maar elke keer hebben

het havengebouw.

we bij vertrek nog maar twee vragen

Opnieuw opstarten

over: hebben we onze paspoorten

kost moeite. Uitein-

en hebben we geld? Bij twee keer

delijk is hij in 4:36

ja gaan we weg. We beginnen onze

binnen. Moe, verkleumd, maar zeker

reizen altijd rustig. De eerste week

ook tevree. Na een warme douche

hebben we wandelingen gemaakt in

in de BraVo gaan we de stad in om

de Elbe-delta en onszelf verteld dat

welverdiend wat te drinken en eten.

we zeer verwend zijn met alweer een
lange reis voor de boeg.

We nemen de nachtboot naar Göteborg. Tot onze blijde verrassing lopen

Ons vervoermiddel heet
BraVo en is een Mercedes
Benz 1113 (Kurzhauber) uit
1976. Technisch niet kapot
te krijgen. Oh ja: corona was
een dingetje dat eerst ver
weg in China zich afspeelde
en naarmate onze reis vorderde ook in Nederland voet
aan de grond kreeg. Pas op
de terugweg in april begrepen we op de lege Autobahnen in Duitsland dat er echt
iets aan de hand was.

we onder een lekker zonnetje door
de Zweedse havenstad. Göteborg
heeft veel mooie gebouwen. We
bekijken de kathedraal uit begin 19e
eeuw. Vrij sober voor een katholieke kerk. Vervolgens naar de Stora
Saluhallen, een grote markthal in
Victoriaanse stijl. Buiten de ring-

Ons dagboek

gracht bezoeken we het Kronhuset.

Zaterdag 22 februari 2020: het is

Oorspronkelijk een pakhuis van rode

kloteweer in Kiel. Wind en regen,

baksteen in Nederlandse stijl. Nu het

temperatuur iets boven nul. Voor het

domein voor kunstenaars.

eerst start Cock een marathon in
regenjack. Roelien poogt in de regen
nog wat leuke foto’s te maken. De 1e
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Meestal brengen we op eenzame,

binnenlandroute – de E45 – noord-

donkere plekken de nacht door. Deze

waarts. Die gaat langs de Noorse

keer staan we midden in een dorp –

grens en door de Zweedse bergen.

Haverud – zodat we morgen het in

De nachttemperatuur zakt ondertus-

onbruik geraakte aquaduct in het

sen tot 18 graden onder nul. Hoe-

Dalslandkanaal kunnen bekijken.

wel we alleen de watertanks binnen

Het is gemaakt om de waterval te

gebruiken, bevriezen de leidingen

Op onze 14e dag na vertrek uit

passeren. Dat snappen we wel. Het

toch. Als we rijden, gebruiken we de

Nederland en 1.100 km op de teller

water kolkt er hevig. Daar wil je niet

motorwarmte om het camperdeel te

gaan we de grens met Lapland over.

met een boot doorheen. Na de bouw

verwarmen. We dekken de radiateur

Voor ons gevoel begint de reis nu

van het spoor is het Dalslandkanaal

af met een op maat gemaakte sinaas-

echt. Over gevoel gesproken: we krij-

en het aquaduct nutteloos geworden.

appelen doos. Dat helpt.

gen meteen de koudste nacht uit deze
trip: 25 graden onder nul. Wij kunnen

En nu vragen jullie je zeker af: heb-

daar goed tegen, maar ook de BraVo

ben Roelien en Cock het dan niet heel

start met aardig wat rookwolken. Die-

koud? Nee, zekers niet. Overdag is er

zelfde dag kopen we toch maar een

de stralingswarmte van de zon, de fy-

busje start-pilot. De vorige eigenaar

sieke inspanning en onze thermische

– Freiwilliges Feuerwehr Verbands-

kleding van de Decathlon. ‘s Avonds

gemeinde Schönenberg-Kübelberg

houdt de Webasto standkachel de

– had al in 1976 een leidinkje naar

radiatoren warm. Hierdoor kan het

het dashboard gemaakt, zodat we

binnen een graad of 25 warmer wor-

gewoon vanachter het stuur kunnen

Nu is het vooral een toeristische trek-

den dan buiten.

inspuiten. Via deze weg: Vielen Dank!

pleister. Het seizoen loopt hier van

We bezoeken een oud shelltanksta-

juni tot augustus. Dus staan we in

tion uit 1956. Te zien in één van de

deze februarimaand in een verlaten

vele openluchtmusea -friluftsmuse-

dorp en zien we letterlijk geen mens.

um. Hier is ook een archief met oude

De zon weet van geen wijken. Over-

kranten. Zo zakte op 18 april 1947

dag maken we wandelingen door

een vrachtwagentje door het ijs.

maagdelijke witte sneeuw onder

Gelukkig voor ons ligt er nu een brug.

blauwe luchten en langs mooie
Zweedsrode huisjes. Leegte en stilte
zijn ons gezelschap. We volgen de
DUBBE
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maken van de zonnepanelen. Na
de koffie volgt vaak een wandeling.
Sneeuw, zon en wind zorgen voor
mooie plaatjes.
Zeg nooit Lap tegen een inwoner

tiseren, waarbij de operators gewoon

van Lapland. Dat wordt namelijk als

vanuit een kantoor via joysticks de

Zweden is ‘op’ en we gaan de grens

denigrerend ervaren. Beter is Sa-

gigantische machines bedienen. He-

met Noorwegen over. Door de warme

men of Sami. De Sami zelf noemen

laas is fotograferen verboden.

golfstroom is het hier minder koud en

hun woongebied Sápmi: het noorden

– nog slechter voor het zien van het

van Noorwegen, Zweden, Finland en

Hoewel de moderne Zweed het liefst

Noorderlicht – veel bewolkter. Ook

Rusland. Overigens waren wij met

op een sneeuwscooter zit, zien we

lastig is dat nu tijdens sneeuwval

de BraVo in 2015 in het Russische

regelmatig nog hondensleeën. Eer-

de voorruit steeds bevriest. Dan

deel, in Karelië. Wel in de zomer.

lijkheidshalve moeten we zeggen dat

moeten we eens in de tien minuten

Daar leerden we dat de BraVo niet zo

we blij zijn met de sneeuwscooters.

naar buiten om te krabben.

goed is in moerasgebied... Dat is een

Op hun sporen kunnen wij namelijk

ander verhaal. In Zweden hadden

goed wandelen. Buiten die sporen

we één keer wat hulp nodig.

zak je wel erg vaak tot je lies in de
sneeuwbest; dat is best vermoeiend.

Vrijwel alle
nachten

Het goede nieuws is dat we overdag

hebben we

steeds mooi weer hebben en dat

doorge-

het in de nacht vaak sneeuwt. Dat

bracht in de

betekent ook dat we het Noorderlicht

natuur. Een

maar niet te zien krijgen. We begin-

heel enkele

nen er al rekening mee te houden

We verlaten de kust en gaan verder

keer blijven

dat dat helemaal niet gaat lukken.

naar het noorden en naar de Finse

we in een dorpje staan. ‘s Avonds is

Onze reis heet NL2020. Bedoeld als

grens. Dat helpt, we krijgen nu zelfs

het dan een uitgestorven boel, maar

Noorderlicht-2020. We denken er al

heldere nachten, zodat onze hoop op

nog wel leuk om wat foto’s te maken.

aan om dat te benoemen naar Ne-

het Noorderlicht groeit.

derland-Lapland-2020.

We maken een paar schitterende

We gaan met

De zon helpt wel om onze accu’s vol

bergwandelingen. We zijn hier bijna

een bus 1250

te houden. Bij ons ochtendritueel

alleen, maar volgens een rendierja-

meter (!) on-

hoort het ‘s morgens sneeuwvrij

ger op een sneeuwscooter zijn hier

der de grond

gisteren ook een paar wolverines

en bezoeken

gezien. Die zou hij graag willen do-

daar in een

den, omdat ze het op zijn rendieren

Zweedstali-

voorzien hebben. Pas later komen

ge tour voor

we erachter dat een wolverine de

LKAB-personnel en hun familie een

Engelse naam is voor de veelvraat,

ijzerertsmijn van LKAB. Dat is het

een marterachtige van slechts 25kg.

Zweedse staalstaatsbedrijf dat ook

En dat terwijl een rendier al snel 100

Tatasteel in IJmuiden wilde kopen.

tot 150 kg weegt.

LKAB is er trots op dat er zo milieu-

We waren al op weg naar Finland,

vriendelijk mogelijk wordt gewerkt

toen Noorwegen plotseling besloot

onder goede arbeidsomstandigheden. Op termijn willen ze alles robo-
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dat vanwege covid-19 alle buitenlanders binnen 24 uur het land uit moesten of tien dagen in quarantaine. Zelf

letten. Warm aankleden dus.

wing en verlichting erbij. Ook weer

vinden we dat we eigenlijk al weken

Onderweg trekken we nog even

heel bijzonder.

in mobiele quarantaine zitten, maar of

een personenauto met twee Fin-

dat uit te leggen is, is vers twee. We

se jongeren erin uit de berm. Ze

We hebben ruim vier weken in een

komen alleen op onbemande tanksta-

zijn in een slip geraakt. Als beloning

wit landschap geleefd. We kunnen

tions of in vrijwel lege supermarkten.

krijgt Cock voordat ie er erg in heeft

ons niet herinneren dat we dat ooit

Maar goed, precies op tijd gaan we

een dikke knuffel van de Finse dame.

eerder hebben meegemaakt. Maar

Finland in. We volgen min of meer de

Het Noorderlicht weet van geen

zoals bekend: aan leuke dingen komt

prachtige grensrivier met Zweden,

stoppen meer. Elke avond is er weer

altijd een einde. Wij hebben echter

de Torne älv. De hele rivier is eigen-

een andere voorstelling. Het wordt

het geluk dat dat opgevolgd wordt

lijk een Nationaal Park, waarin geen

nooit saai. Eigenlijk hebben we het

door weer iets leuks: er komt kleur

waterkrachtcentrales mogen worden

hartstikke druk: overdag wandelen,

in de lucht, in het landschap en zelfs

gebouwd en de natuurlijke loop be-

‘s avonds Noorderlicht. Als tussen-

in de mensen. En de meren bevat-

houden moet blijven. De zalm is er

doortje bezoeken we kerkdorp

ten ineens weer water.

blij mee. En wij ook.

Gammelstad. De kerkgangers kwamen van zo ver dat het niet te doen
was om in één dag heen en weer te
gaan. Hier konden ze in hun kleine
huisje blijven om te overnachten.
Ook was er een soort huwelijksmarkt
voor ongehuwde jongeren onder de
30 jaar. Voor de jongeren onder ons:
Tinder was 1000 jaar geleden nog
niet zo bekend.

Finland is een belangrijk houtpro-

We komen nu in wat dichter bevolkt

ductieland. In alle seizoenen wordt

gebied. We merken meer van het

daar aan gewerkt. Hierdoor is het

coronavirus. Wij besluiten om geen

voor ons vrij makkelijk om wildkam-

steden te bezoeken. We reizen alleen

peerplekjes te vinden. En eindelijk

nog naar nationale parken. Die zijn

zien we het eerste Noorderlicht!

er genoeg in Zweden.

Tot onze verrassing kan het er eerst
niet zijn, dan ineens tien minuten

Het is lente, de kleuren

heel intens, dan weer een poos niet,

We blijven bij Gammelstad over-

schieten uit de grond en

enzovoorts. Dat betekent dat je op

nachten en krijgen als onverwachte

de vogels zingen hun

een wolkenloze avond vanaf zes uur

toegift weer een hele mooie Noorder-

hoogste lied. Uiteindelijk

tot een uur of één ‘s nachts op moet

lichtavond. Deze keer met bebou-

rijden we over bijna autoloze wegen Nederland
binnen. Het lijkt wel alsof
we een olieboycot gemist
hebben.
Cock van der Kaaij & Roelien ter Heide
Mercedes 1113LAF – 1976 – 128.000 km
misschien TE KOOP of TE DEEL
info@bravotravel.nl
www.bravotravel.nl
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De ombouw
van Heinz...
Hallo, wij zijn Jelte
en Lydia Hiemstra

Wanneer wij in de zomer
van 2017 op vakantie zijn in
Noorwegen met onze Volkswagen T3 komt het verlangen naar boven om voor een
langere tijd te gaan reizen.
Maar ja, doe je dat dan in je
kleine T3 of ga je dan voor
iets groters. Nadat we een
proefrit maken in een brandweerbus weten we het: wij
gaan op zoek naar een Mercedes! Niet veel later komen we op Marktplaats een
mooie, rode oud-brandweer
tegen. We gaan kijken, maken een proefritje en worden
verliefd. De T3 maakt plaats
voor een Mercedes 613D die
we ‘Heinz’ noemen, en ja van
de ketchup!

We hebben grootse plannen, maar
daarvoor moeten we wel alles eruit
slopen en ook de ongelofelijk zware
laadklep weghalen.

Lege bus
Nu hebben we een lege bus met
alleen nog het balkenframe zonder
vloer. Zo kunnen we overal goed bij
om een degelijke ‘fundering’ van
ons nieuwe huis te leggen. Na veel
schuren, lassen en verven kunnen
we weer beginnen met opbouwen.
In het frame van de bus hebben we
twee bakken gemaakt waar later
de huishoudaccu’s een plekje zullen
krijgen. Ook het monteren van de
LPG tank voor het koken op gas kan
nu mooi gebeuren.
De vloer bestaat nu uit twee lagen,
met als eerste een ondervloer van
betonplex platen, daarna PIR isola-

Wanneer Heinz eenmaal op de oprit

tieplaten, nog een dunne isolatielaag

staat, kan het ombouwen beginnen.

over het stalen frame en daar boven-

In het voorste deel van de bus is

op de vloer zelf. Met het gewicht van

door de vorige eigenaar een beperkt

de toch al zware bus hoeven we ge-

deel van de ruimte ingericht met een

lukkig geen rekening te houden, we

keukentje en een slaapplaats boven

hebben daarom een heerlijke vloer

de voorstoelen, het achterste deel is

van echte eikenhouten delen gelegd.

tot een werkplaats verbouwd. Heinz
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heeft zelfs een hydraulische laadklep

Dakraam

achterop, een echte werkbus dus!

Wanneer de vloer erin zit, gaan we

UCHT | UITLAATKLEP JAARGANG 22 | 2021 - 1

naar het volgende project: het (ver-)

Voor het bevestigingen van de plan-

plaatsen van het dakraam. Er zit

ken hebben we overal kleine balkjes

een klein dakraam in het midden

tegen de stalen spanten van de bus

van de bus, welke we naar achteren

gekit. Zo hoeven we niet te boren

verplaatsen, boven het toekomstige

in de bus en voorkomen we direc-

bed. In het midden van het dak is

te verbindingen met het staal, dat

een groot dakraam gemaakt, zodat

condensvorming en roest tegen gaat.

we meer licht krijgen in de bus zon-

Na het aanbrengen van de scha-

der ramen in de zijkanten te maken.

penwol-isolatie is het klimaat gelijk

Ontdreunen

ook aangenaam binnen. Hetzelfde
proces van isoleren en betimmeren

Daarna beginnen we met het ont-

doen we met het plafond, zodat na

dreunen van alle wanden, deuren

een tijdje de bus steeds meer op een

en de vloer bij de voorstoelen. Dit

huisje begint te lijken, of eigenlijk

maakte een heel groot verschil, de

op de binnenkant van een bierton

deuren vallen nu met een doffe,

zoals onze familie zegt. Na een likje

degelijke Mercedes-waardige klap

verf lijkt het bijna af! Maar niets is

dicht.

minder waar, nu begint het echte

Wanden en plafond

inbouwen pas.

De volgende stap is het isoleren en

Inbouw

betimmeren van de wanden. Een

De inbouw van de keuken begint

flinke klus, veel meten, snijden,

met één rechte balk van de vloer

plakken, zagen en schroeven. We

naar het plafond. Vanaf daar is de

gebruiken heel wat isolatiemateriaal,

hele keuken opgebouwd. Eigenlijk

lijm, kit en schapenwol om uiteinde-

alles wat we binnen hebben gebruikt

lijk de planken tegen de wanden te

is tweedehands of zelf gemaakt. Zo

schroeven. Achterin maken we twee

hebben we pallets gesloopt voor de

uitsparingen bij het bed, zodat lange

kastjes, heeft Lydia gordijnen en

Jelte ook languit kan slapen.

kussens gemaakt en hebben we heel
Marktplaats afgestruind voor keukenonderdelen.
We kiezen voor een gasfornuis
met oven -heerlijk voor lasagne in
Italië!-, een grote wasbak en een
uittrekbare kraan -voor het wassen
van onze haren. Daarnaast staat een
vast bed met een goed matras op
ons lijstje om af te vinken.
Omdat ons plan was om in de winter
naar de Noordkaap te reizen wilden we graag een houtkachel. Die
hebben we laten maken door Vuur in
Staal in Alkmaar. Jelte heeft meegeholpen met het monteren en zo staat
er een prachtige, unieke houtkachel
in de bus! De houtkachel is op een
stuk traanplaat gezet, waar vroeger
ook de kachel van Jeltes ouders op
gestaan heeft. Onder de kachel is
plek voor hout en de zaag en een
DUBBE
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bijl. We hebben ook een standkachel gemonteerd en aan-

vertrekken. Deze bestaat uit een emmer, die met klem-

gesloten op de dieseltank van de bus. We hebben het niet

men onder de bus is op te hangen.

koud gehad in het noorden!

Laatste toevoegingen

Tegenover de keuken is een bankje waarvan het middel-

Onderweg hebben we nog wel één en ander toegevoegd.

ste stuk in een tafel veranderd kan worden. Onder het

Zo heeft Jelte het Heinz-Automation-System gemaakt,

bankje zitten lades om spullen op te bergen. Ook het

een knoppenpaneel die alle elektrische zaken aanstuurt in

toilet staat in een lade onder het bed. Deze hebben we

ons huisje. Ook hebben we de wand bij de keuken beplakt

zelf gemaakt, mét spullen van de Action. Een wc-bril, een

met stenen die we vonden in Griekenland en heeft Jelte

prullenbakje met een trechter met flesje voor nummer 1.

een buitendouche gemaakt.

en een zakje voor boodschap nummer
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2. Eerst waren we het niet van plan,

Zelf vinden we Heinz echt een heerlijke

maar achteraf is het toch erg handig

bus! Als je binnenkomt en je steekt de

gebleken wanneer het buiten streng

houtkachel aan is het een heel knus

vriest! Onder het bed zit ook een grote

huisje! Ook heeft hij het ontzettend goed

watertank en de pomp die het water

gedaan tijdens onze reis door Europa in

naar de keuken brengt. De slang voor

2019. Geen berg was te hoog voor de

het afvalwater eindigt onder de bus.

sterke motor. We hebben veel avon-

De vuilwatertank is één van de laatste

turen beleefd, maar daarover lezen

dingen die we afmaken voordat we

jullie meer in het volgende nummer!

DUBBE
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TEKST en FOTO’S Jelte en Lydia Hiemstra

C O L UM N
Nog maar even
Tijdens één van onze eerste Scandinavië reizen zijn we
via Jokkmokk naar het nationaal park Muddus gereden.
Ongeveer 2400 kilometers van huis. Wat je al niet doet
om een wandeling te maken. Op de parkeerplaats bij het
informatiebord hebben we een wandelroute uitgezocht
en we zijn de volgende dag met frisse moed vroeg op weg
gegaan. Ons doel was een grote kloof oostelijk in het park
met de naam ‘Måskosgårsså’, een wandeling van een kilometer of acht dus voor ons goed te doen, dachten we.

Schitterend, geen telefoonbereik overigens. We waren erg laat weer terug
en zijn na het eten heerlijk in slaap
gevallen. Het was een zeer geslaagde
dag geweest. Terug in Jokkmokk kregen
we in het museum te horen dat we ons

Dat was ook wel goed te doen, dat niet; en het was een prachtige natuur

hadden moeten melden met vertrek- en

waar we doorheen wandelden, maar natuurparken in het noorden van

terugkomstdatum; konden ze ons gaan

Zweden zijn iets wilder dan de Veluwe kwamen we al heel gauw achter.

zoeken mochten we verdwalen.

Klauteren over stenen en rotspartijen, over plankieren, de natte stukken
oversteken en met trappen over wildhekken klimmen. En als laatste troef

Eenmaal thuis kreeg ik de schrik te

rotsblokken van 2 bij 2 meter en 3 meter hoog die als legoblokken over

pakken. We waren de foto’s aan het

elkaar lagen. Grote gapende gaten ertussen waar je gemakkelijk in kon

bewonderen en toen we de foto van

vallen. Eenmaal boven op de rand van de kloof hadden we een majestueus

bovenop die kloof zaten te bekijken

uitzicht over een deel van de kloof en over de rivier de Store Luleålven

schrok ik. Wat nu als één van ons iets

en het bos.

was overkomen. Bijvoorbeeld tussen die
mega legoblokken was gevallen. Geen
telefoon, niet even gauw bellen voor
hulp. Niemand zou ons de eerste maand
missen. Iemand had naar de bus terug
gemoeten. We hebben een lesje geleerd
en melden ons de volgende keer.
Hebt u zich wel een afgevraagd hoe
de coronatijd eruit zou hebben gezien zonder al die digitale middelen
die ons nu ter beschikking staan? Hoe
zou een lockdown dan zijn gegaan? En
het onderwijs? En thuiswerken? Het is
vervelend genoeg maar we moeten ons
wel realiseren dat het veel erger had gekund; en wie weet wat er nog allemaal
op ons afkomt. Ja ik ben het ook weleens zat en ik hoop dat we dit jaar wel
met de bus naar Zweden kunnen. Maar
als je persoonlijk getroffen wordt door
deze ellende, als er geliefden overlijden
en je geen afscheid kunt nemen; als je
jonge mensen in je omgeving ziet worstelen om erbovenop te komen nadat ze
corona hebben gehad.

Nou dan moet het nog maar even.

TEKST en FOTO’S Pieter Bottema

DUBBE
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REIZEN VANAF JE BANK
‘Grenzen? Nog nooit
gezien. Maar ik heb
gehoord dat ze in de
hoofden van sommige
mensen bestaan.’

Thor Heyerdahl

Reiskriebels
FOTO: Midwinter op Canadese bergpas, Petra Albrecht >

Hun bus een naam geven is vaak het eerste dat reizigers doen nadat ze die gekocht hebben. Zo wordt het
een reisgenoot die hen door dik en dun gaat vergezellen. Het zijn zelden toevallig gekozen namen. Ze
vertellen iets over de bus zelf, de eigenaren, de manier
van reizen, een herinnering of eerbetoon aan een
dierbare, een levensmotto. Vrouwelijk of mannelijk, of
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een symbolisch dier. Vaak zitten er interessante verhalen achter die namen. In onze rubriek ‘Naam van de
bus’ kunt u er ook over lezen. Hier belichten we weer
een paar reisverhalen waarin sommige namen boekdelen spreken. Vaak hebben genoemde schrijvers meer
boeken op hun naam staan, dus ga gerust verder zelf
op onderzoek uit als iets u aanspreekt.

Het toppunt van Nederland

In 1960 vat John Steinbeck het plan

richting Mexico, en door de zuidelijke

Hierin kun je over ruim 1500 re-

op door de Verenigde Staten te reizen,

staten weer terug. De verhalen die

cords en andere bijzonderheden

om te kijken hoe het land ervoor staat.

hij optekent, en zijn observaties over

in Nederland lezen. De dikste ...

Hij koopt een auto en verbouwt die

de ontwikkelingen in de 50er en 60er

het diepste ... onze eigen scheef-

tot z´n rijdend huis. De wagen wordt

jaren, worden gepubliceerd in het

ste toren, enz. Je kunt alles zelf

Rocinante genoemd, naar het paard van blad Holiday. Hoewel sommigen van-

gaan bekijken. Mooie inspiratie-

Don Quichotte. Samen met zijn poedel

wege de veronderstelde onhaalbaar-

bronnen voor een dagje uit ‘om

Charley gaat Steinbeck op pad, een

heid van z´n bedoeling spreken over

de hoek’. Ook grappig om alleen

ronde langs 40 staten van de VS. Hij wil de Windmolentocht levert de reis een

over te lezen. Meer originele uit-

vooral het binnenland bezoeken en veel

boeiend boek op met een interessante

stapjes waarbij je niet veel hoeft

met de mensen onderweg praten. Eerst

momentopname van de VS. Reizen

uit te geven vind je in Nederland voor nop - Aad Struijs

reist hij vanaf de oostkust door de Mid-

met Charley - “People don’t take

west naar de Pacific, dan langs de kust

trips, trips take people.”

Geïnspireerd door John Steinbe-

ley ook al aanleiding voor Geert Mak

verbindt schreef Mak het boeken-

ck wordt de route volgens het-

om een jaar lang door Europa te trekken. weekgeschenk De Brug. Om een

zelfde principe in 2010 zo goed

Dagelijks vertelde hij over zijn beleve-

portret van de gemeenschap die er

mogelijk gevolgd door Geert

nissen in de krant. Zijn visie (en die van

op leeft te maken verbleef hij er een
paar maanden: ‘Op de brug maak je

Mak. Ook hij is geïnteresseerd

veel betrokken inwoners) over de dag

in de toestand van de VS en

van toen is te lezen In Europa, later is er geen vrienden, je observeert’.

haar bevolking, maar dan 50

ook een tv serie over gemaakt.

jaar later, en wat er in de tus-

Over de Galatabrug die het Aziatische en de nomaden op het toenmalige KNSM

sentijd veranderd is. Dit verslag

Europese deel van Istanbul met elkaar

Zijn verhaal Het Eiland beschrijft hoe
eiland in Amsterdam leefden. Ook

is in Reizen zonder John te

hier waren dubbelluchters in alle soor-

lezen. Hij schrijft vaak verhalen

ten en maten gewilde voertuigen. Dit

over plekken vanuit een gecom-

verhaal verscheen in een bundel met

bineerd geografisch en historisch

reisverhalen van verschillende schrij-

uitgangspunt, waarbij gesprek-

vers. Zo´n reisverhalenbundel lees ik

ken met mensen informatie uit

graag omdat je makkelijk kunt kijken

de eerste hand opleveren.

welke schrijvers je niet aanspreken en

In 1999 was Reizen met Char-

van wie je juist meer wilt lezen.

DUBBE
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Om spannende dingen mee te
maken hoef je niet ver van huis.
In de wandelgids Waar een

Filosofie van de heuvel - Op de fiets naar
Rome en niet terug - Gelya Bogatishcheva
en Ilja Leonard Pfeijffer

wil is, is geen weg kijkt John
Jansen van Galen welke

Een fotografe en een dichter besluiten op een

mogelijkheden er zijn om te

derd door voorbereidingen gaan ze op pad. Het

verdwalen in het aangeharkte

wordt een avontuurlijke tocht met uitdagingen

Nederland. En je zo kunt laten

en emoties die hun kijk op reizen en hun leven

verrassen door wat je tegen-

verandert. Uiteindelijk blijkt het geografische doel

komt. Te voet struinen en zwer-

niet het echte doel van de reis te worden, maar

ven over ongebaande paden.

daar wel toe te leiden.

achternamiddag naar Rome te fietsen. Niet gehin-

Hoi Medemercedessers!
Hierbij stel ik jullie weer wat goede reisboeken voor. Ik lees vooral graag
historische reisverslagen, en dan nog het liefst als ze met ontdekkingsreizen
te maken hebben; dus daarvan heb ik er hier een paar genoemd. Ik hou van
verhalen over de verschillende mensen en culturen die je op reis zoal tegenkomt, en van schrijvers die, zelfs bij tegenslag, nog positief blijven en om
zichzelf kunnen lachen. Ik hoop dat er wat voor jullie tussen zit.
Veel reis- en leesplezier!

Sanne Mos

Jessie Jane - Frydman/Mazel

China, per Trein - Paul Theroux

Paarden, postkoetsen en het wilde

Paul Theroux reist door de Volksrepubliek en beschrijft

westen! Een vrolijk verhaal in de

de verschillen tussen oud en nieuw die hij tegenkomt.

stijl van Lucky Luke, maar dan

De stokoude stoomtreinen, de hypermoderne stati-

met vier stoere dames in de

ons, de fabriekscomplexen. Theroux spreekt onderweg

hoofdrol. In hun postkoets -die

met talloze mensen die zeer onverbloemd hun mening

steeds stuk gaat- trekken ze door

geven over hun land. Theroux is de ideale reisauteur.

het Wilde Westen en bestrijden

Het reizen inspireert hem en hij weet dit zo goed over

daar bandieten en outlaws.

te brengen dat je onmiddellijk zelf naar dit fascinerende

Supergrappig!

land zou willen gaan.

DUBBE
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Kruistocht in Spijkerbroek - Thea Beckman

O Wies, ’t is hier zo mooi - Hugo de Vries

Inmiddels een klassiek kin-

Deze Nederlandse botanicus en evolutie geleerde reisde begin

derboek dat ook verfilmd is.

20e eeuw door de Verenigde Staten. In drie reisboeken en vele

Een mooi reisverhaal, zowel

brieven aan zijn vrouw vertelt hij hoe hij het prachtige land be-

in de tijd als door landen.

leeft en de mensen die hij onderweg treft. Ook vertelt hij over

Het beschrijft de gebeurte-

de toenmalige academische wereld in de VS.

nissen wanneer vijftienjarige Dolf via een tijdmachine
in het jaar 1212 verzeilt

De Ra Expedie - Thor Heyerdahl

raakt. De werkelijkheid

Thor Heyerdahl, bekend van de

houdt echter geen rekening

Kon-Tiki Expeditie over de Atlantische

met het voorbereide plan,

oceaan, heeft ook daarna niet stilge-

waardoor hij op een andere

zeten. In 1969 en 1970 probeerde hij

plek dan bedoeld terecht komt en ook nog eens niet

meerdere keren met een zeilboot van papyrus de Atlantische

op tijd ‘teruggeflitst’ kan worden. Hij sluit zich dan

Oceaan over te steken. Wat hem nog lukte ook! Zeker net

aan bij een grote tocht van jongeren. Het wordt een

zo spannend en leuk geschreven. Dus voor iedereen die van

spannende reis dwars door Europa.

Kon-Tiki genoot is hier nog veel meer leuks te vinden!

de websites met prachtige plaatjes. Ze zijn met

daar graag over. Een willekeurige keuze waar je op

trefwoorden aangegeven. Veel zijn ook op Face-

internet hun avonturen kunt vinden. Mooi verzorg-

book, Instagram en YouTube te vinden.

ONLINE

Dubbelluchters trekken er vaak op uit en vertellen

reizen ze naar Wladiwostok om daar
de boot naar Amerika te nemen.
Boris in een container, Petra op een
zeilboot en een containerschip. In
de VS overwintert ze eerst in de
Californische warmte om vervolgens
naar de Noordelijke IJszee te trekken
(foto hier boven, midzomernacht-
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Petra Albrecht besluit rond de

via Oekraïne naar Rusland. Van-

zon). Daar doet zij inspiratie op om

wereld te reizen en gaat een bus-

daar trekt ze alleen met Boris door

vrachtwagenchauffeuse te worden in

je zoeken. Ze vindt een blauwe

Mongolië. Alhoewel alleen, Petra legt

winters Canada.

613, Boris. Na de inbouw en een

makkelijk contact met mensen on-

Maar eerst weer zuidwaarts door

proefrondje door Frankrijk en

derweg. Regelmatig komt er iemand

warm Midden-Amerika. Vaak liften

Noord- en Oost-Europa gaat ze in

op bezoek, en ze heeft vele ontmoe-

mensen tot wederzijds genoegen

juni 2012 op weg.

tingen met bewoners van de stre-

een tijdje mee, en tekenen een libel

Haar openhartig verhaal heet

ken waar ze door rijdt. Die gunnen

op Boris als aandenken. In Panama

Dragonfly, around the world.

haar vaak een kijkje in hun leven.

moet ze de plannen aanpassen en

Eerst reist ze met een goede vriend

Door het Siberische herfstlandschap

gaan Boris en Petra voor de twee-

DUBBE
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de keer scheep, terug naar Mexico.
Boris direct met een vrachtboot,
Petra via Cuba op twee zeilboten, de
Jonathan en de Stahlratte. Om Boris
in Veracruz weer op weg te krijgen
en om de VS in te komen moeten
nog wel even wat bureaucratische
hobbels genomen worden.

Vanaf het
oostelijkste
puntje van
Noord-Amerika
vaart ze in
september
2015 op een
schip mee naar
IJsland. Daar
woont ze nu,
Als dat eenmaal gefikst is gaat het

Canada, waar Petra in de winter aan de slag gaat op de vracht-

en werkt als

door schitterende landschappen,

wagen, zie foto bovenaan pagina 36. Voorjaar 2015 besluit ze

chauffeuse

met fascinerende ontmoetingen met

weer verder te gaan, naar ´t oosten. Liefst over binnenwegen,

en gids.

bewoners, dwars door de VS naar

waar je mooie wilde overnachtingsplekken kunt vinden.

Petra heeft vanuit IJsland mede de

Zij werden meegenomen

hand gehad in de Nederlandse

naar de slavenmarkt van

vertaling van De reizen van

Algiers. Olafur doet ver-

Olafur Egilsson. Hierin doet deze

slag van wat hen overkomt

IJslandse dominee verslag van de

en van zijn avonturen hoe

ontvoering in 1627 van een grote

hij weer thuis geraakt, na-

groep IJslanders, waaronder zijn

dat hij met een opdracht

eigen gezin, door Barbarijse piraten.

op pad is gestuurd.

Hoewel het op het eerste

in die tijd.

In één van de spannende strip-

gezicht vreemd lijkt, heb-

De toenmalige admiraals Tromp en De

ben Nederlanders zowel in

Ruyter hebben op allerlei manieren

de terugreis van Olafur

met deze wereld te maken gehad.

als in deze piraterij een

Het moet een spannende tijd geweest

verhalen van Kapitein Rob, Het
scheepsjournaal van Peer den
Schuymer door Pieter Kuhn en
Evert Werkman is deze zeeschui-

belangrijk aandeel gehad.

zijn, met ingewikkelde internationale-

merij (mooi woord) ook het thema.

Dat kun je ook in veel

en handelsverhoudingen.

Tot slot, Michel Cervantes, de

Nederlandse boeken terugvinden.

Over Jan Janszoon van Haarlem, één

schrijver van Don Quichotte en

Zo beschrijft Johan H Been in het

van die piratenhoofdmannen die van-

naamgever van Rocinante, heeft

klassieke jeugdboek, Paddeltje de

uit Salé opereerden, heeft Abdelkader Benali geschreven in Reizigers
van een nieuwe tijd.

ook als slaaf gevangen gezeten in

belevenissen van deze halfmatroos in
Salé, een van de andere roverssteden

TEKST Hans Peter de Jong, met dank aan Petra Albrecht en Sanne Mos. FOTO’S:
Gareth Williams (Galatabrug), Petra Albrecht, Sanne Mos en Hans Peter de Jong.

DUBBE

Algiers. Hij heeft sommige belevenissen daar in het boek verwerkt.
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REISVERSLAG
23 landen
20 maanden
46.000 kilometers

Naar Peking en weer terug
Maar het begon natuurlijk
allemaal écht op 21 september 2017 te Tienhoven, waar
het najaarsweekend van de
Dubbelluchtclub werd georganiseerd.

uit. Daarnaast dachten we, als
ex-Volkswagen-T4-bezitters, dat we
in het bezit waren van een gigantische bus. Wat in vergelijking met
een T4 wel klopte maar een lachertje bleek te zijn vergeleken met

MYANMAR BIJ DE
GRENS MET INDIA

het grof geschut wat we hier tegen
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Wij zijn Frits en Mirte, en op
10 april 2018 begonnen we
samen met onze Mercedes
307D James Cook uit 1982
aan een duizelingwekkende reis naar Peking en weer
terug naar Amsterdam.
Dit avontuur leidde ons
dwars door 23 landen, duurde 20 maanden waarin we
meer dan 46.000 kilometers
aan asfalt en zandwegen
verslonden.
DUBBE

We hadden toentertijd werkelijk

kwamen.

geen idee wat de Dubbelluchtclub

Het was een fantastisch week-

precies inhield behalve dan dat

end, waarin we ontzettend veel

het een enthousiaste club Merce-

vragen beantwoord kregen,

des-/Hanomagfanaten is met een

waarvoor dank! Na een gezellige

levendige Facebookgroep. Een club

avond rond het kampvuur kregen

waar we eigenlijk niet helemaal

we zelfs een vuurkorf aangeboden

bij horen aangezien we slechts

van onze campingburen. Helaas

een enkelluchter bezitten. Met die

sneuvelde deze al in Italië. We

wetenschap trokken we naar het

hadden de vuurkorf ‘veilig’ onder

weekend samen met onze pas aan-

de bus opgeborgen na een knus

geschafte 307D en een overvloed

avondje rond het kampvuur.

aan vragen.

Natuurlijk waren we dit de volgen-

Toen we arriveerden schrokken we

de ochtend compleet vergeten en

ons om twee redenen helemaal suf.

gaven nog eens extra gas toen we

Ten eerste omdat we ons hadden

vast dachten te zitten in een kuil.

ingesteld op een knus samenkomen

KRAK. Joe! Sorry!

van pak ‘m beet 30 bussen. Nou,
plak daar nog maar een nulletje

Voorbereiding

achter, wow! We keken onze ogen

Na het gezellige Dubbelluchtweek-
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end gingen we verder met onze
voorbereidingen voor de reis. Dus,
wat hebben we nodig? Zonnepanelen, accu’s, de elektra die daar
bij komt kijken, een nieuwe watertank, koelkast, luifel, roofrack voor
de jerrycans, een gereedschapskist
vol reserve-onderdelen, een kluis,
nieuwe vloer, bekleding en matrassen, de verwarming, een portapotti, een boiler en een douche en ga
zo maar door. Door een stoel uit
het interieur te halen hebben we
ruimte gecreëerd voor een grote
koelkast waar we het aanrecht van
de keuken overheen lieten doorlopen. Op dat keukenblad kwam een
Coleman benzinebrander te staan
die doormiddel van magneten werd
konden koken en niet steeds op

ja dat is heel goor. De hele keu-

man die een snijplak als washer

jacht hoefden naar gastanks of het

ken is in India los getrild door het

gebruikte om het geheel weer op

juiste nippeltje om deze te vullen.

fantastische wegdek aldaar, waar-

z’n plek te krijgen en houden -de

De bus is slechts een of twee keer

door Mirte ruim een week achterin

snijplank zit er nog steeds.

bijna in de fik gevlogen toen de

heeft moeten zitten om met haar

En ook motorisch gezien kreeg ons

Coleman een vuurbal uitboerde.

benen de koelkast op z’n plaats te

beestje aardig wat voor de kiezen.

houden terwijl ik ons als een idioot

Het begon met een klassieker: de

naar de grens van Myanmar moest

koolborstels van de dynamo zijn

scheuren om op tijd het land uit

versleten. Joe!

Pech onderweg

te komen omdat onze visa bijna
verliepen. De luifel is in Grieken-

Garages

land door een windvlaag over het

In Zwitserland hadden we onze

dak heen geklapt waardoor deze

eerste garage te pakken: we reden

met schroef en al uit de zijkant van

heel netjes, maar super bleu, naar

de bus werd gerukt. Gelukkig was

een Mercedes dealer waar een Mer-

daar Mike, een handige Engels-

cedes SLR 722, van een slordige 7

IRAN

vastgehouden zodat we ook buiten

Alle voorbereidingen ten spijt:
alles, maar dan ook echt ALLES, is
onderweg een keer kapot gegaan.
Een paar voorbeelden: de zonnepanelen zijn twee keer kapot gegaan
omdat flexibele panelen niet direct
op een dak gelijmd moeten worden -hadden we deze vraag maar
eerder aan de Dubbellucht-genieën
gesteld- en daarna is er nog een
keer een paneel van het dak gerukt
door een laaghangende elektriciteitskabel in Mongolië waardoor
het hele dorp zonder stroom zat.
Het rubber van de portapotti is
uitgedroogd en gaan lekken, en
DUBBE
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wonnen de jungles in Thailand en

geen probleem. Er is zoveel onge-

een grote schijf stond te draaien.

Laos, de Gobi woestijn in Mongolië

repte natuur dat je slaapplaats daar

De vrouw achter de balie keek raar

en reden dwars door het winterse

is waar je de bus neerzet; in the

op toen we naar onze bus wezen en

landschap van Siberië en Kazach-

middle of nowhere onder een immer

vroegen of ze tijd voor ons hadden.

stan, waar de temperatuur tot -20

imposante sterrenhemel. Maar in

Vol verbazing stamelde ze: ‘that’s

daalde en we de bus met onze Cole-

een land als India wonen zoveel

not a Mercedes.’ En sindsdien zijn

man gasbrander moesten wakker

mensen dat het knap lastig wordt

we nooit meer naar een Mercedes

flamberen. En dat alles terwijl onze

om een rustig plekje te vinden waar

dealer gereden. We leerden al snel:

bus ouder is dan wijzelf. Dus dan

niemand je stoort. Dus vaak slie-

hoe afgetrapter de garage, des te

valt het allemaal nog wel mee.

pen we op parkeerterreinen van

ton -en dat is niet het gewicht-, op

PAKISTAN

beter en inventiever het vakman-

Uitdagingen

We hebben dan ook aardig wat

De reis zelf brengt naast fantasti-

spannend.

garages van binnen gezien. Sterker

sche avonturen, ontmoetingen en

Maar er zijn ook landen waar je

nog, we zijn in elk land dat we aan-

ervaringen ook uitdagingen met

helemaal niet zelf bepaalt waar je

deden bij een garage geweest. Was

zich mee. Denk aan visa, grens-

slaapt. In Myanmar en China ben

het niet voor onderhoud dan wel

overgangen, drinkwater, eten, dou-

je niet vrij om te gaan en staan

voor zo’n beetje alles wat je maar

chen, een plek om te overnachten,

waar je maar wilt. Deze landen kom

kan bedenken. Maar we werden

internet, geld, diesel. Klinkt makke-

je -als je met eigen vervoer reist-

zelf ook steeds handiger. Toen we

lijk, maar elk land heeft zo zijn ei-

enkel met een gids binnen. Deze

net de grens over kwamen in Iran

gen hindernissen. In Iran betaal je

moet je ver van te voren boeken bij

trok Frits zomaar de pook los van

slechts 2 cent voor een liter diesel,

een van de vele lokale reisorganisa-

de automatische schakelbak, oeps!

ja dat leest u goed, maar daardoor

ties. Om de kosten te drukken doe

Sta je dan in de middle of nowhere,

bestaat er een levendige illegale

je dat het liefste met mede-‘over-

geen kip te bekennen, nog geen

handel met de buurlanden. De over-

landers’ (zij die over land reizen).

sim-kaart dus geen internet, zoek

heid wil dit voorkomen door mensen

Gelukkig hadden we in Myanmar

het maar uit. We kwamen niet

tankpassen te geven waarop wordt

Mr. Tin een fantastische gids.

verder dan de pook met wat elas-

bijgehouden hoeveel ze afnemen.

tiekjes weer aan de schakelbak te

Heel leuk, maar hoe komen wij dan

bevestigen. Het werkte nog ook.

aan diesel? Daar heeft de overheid

Landschappen

de weg. En dat is toch altijd even

geen rekening mee gehouden waardoor we, letterlijk, bedelend bij de

Maar je hoort ons niet klagen, want

tankstations rondhingen in de hoop

het lag niet per se aan onze bus.

wat litertjes mee te kunnen pakken.

We hebben namelijk zo’n beetje elk

42

tankstations, hotels of ergens langs

schap.

denkbaar landschap getrotseerd.

Slaapplaats

Het was streng verboden om in je

Van de uitgestrekte woestijnen in

Een goede slaapplaats vinden

auto te slapen in Myanmar, dus

Iran, tot een berg van 4.700 meter

is vaak ook een hele opgave. In

moesten we twee weken lang in

(!!) hoogte in China. We over-

landen als Mongolië en Iran is dit

hotels slapen maar met temperatu-

DUBBE
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door de val weggesmolten waar-

slapen in de airco een zegen!

door het hele ding zo lek als een

Ook in Pakistan mag je niet zelf

mandje is. Maar dat is nog het min-

bepalen waar je slaapt. Daar heb je

ste van ons probleem, onze bewa-

geen gids nodig maar een militaire

kers gebaren nerveus dat we snel

colonne. Zodra je de Iraans-Pa-

de watertank moeten ontkoppelen

kistaanse grens oversteekt, val je

omdat het niet veilig is om hier

onder de hoede en beveiliging van

een beetje rond te lummelen rond

de ‘levies’. Zij escorteren overlan-

een bus. Voor ons gevoel kan de

ders van de grens met Iran, dwars

Taliban nu ieder moment vanach-

door Pakistan naar de grens met

ter de bergen tevoorschijn komen.

Voor ons voelde het meer als een

India. Dat doen ze in shifts, om de

Met trillende handjes sleutelen we

babysitter die ons in drie weken

zoveel kilometer staat de volgende

de watertank zo snel mogelijk los.

dwars door China loodste. Een trip

zwaarbewapende jeep te wachten

Door het oponthoud moeten we ‘s

van maar liefst 3.700 kilometer!

om, als in een estafetterace, het

nachts doorrijden. Zonder straat-

Lange dagen achter het stuur, om

stokje over te nemen. We hebben

verlichting de snelweg op; in het

daarna ook nog wat van het land te

nog nooit zoveel AK47’s -type

pikkedonker boerenkarren, getrok-

willen zien. Hier mochten we wel in

machinegeweer- bij elkaar ge-

ken door magere ezeltjes ontwij-

onze bus slapen maar van vrijheid

zien!

kend. En de volgende dag begint

was er geen sprake. Als de gids ons

Op dag 1 van de estafette den-

het circus weer! Het was een gek-

niet in de gaten hield dan werden we

deren we met ons hart in de keel

kenhuis, maar wat een kick.

door honderden camera’s gevolgd. Je

LAOS

ren tussen de 30 en 40 graden was

wordt constant geflitst, niet omdat je

de woestijn in Baluchistan, met

te hard rijdt, maar omdat ze willen

in de verte een bergreeks die de

weten wie waar rijdt.

grens met Afghanistan vormt.

We moeten dwars door China om

Opeens horen we een doffe klap

vanuit Laos, Mongolië te bereiken.

en zien we een slakkenspoor in de

3.700 kilometer in 21 dagen, dat is

achteruitkijkspiegel. Paniek! Is dit

gemiddeld 176 kilometer per dag.

het einde van onze brandstoftank?

Net als in Myanmar wil ook de

Met een bus die maar 80 kilome-

De hele colonne komt tot stilstand,

Chinese overheid niet dat je

ter per uur rijdt en bergopwaarts

wat blijkt? Door de slechte wegen

maar gaat en staat waar je wilt

niet veel harder dan 20, is dat best

is onze watertank, die onder de

met je eigen vervoer en dus ook

een pittige onderneming. We heb-

bus hangt, los getrild. Het plastic is

hier geldt: een (dure) gids.

ben onze bus dan ook flink op z’n

DUBBE
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door de uitgestrekte vlaktes van
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staart moeten trappen om al die
berghellingen te trotseren. Met als
resultaat dat de temperatuur van
de motor steeds wat verder richting
het rood kroop. Dan stopten we
snel even ergens langs de weg
om koud water over de radiator te gooien. We hadden geen
keus, we moesten door. En na een
tijdje kwam er dikke zwarte rook
uit de uitlaat en verloren we alle
power. Uiteindelijk haalden we de
Mongoolse grens op zenuwslopende

CHINA

wijze.
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Openhartoperatie

motoren te zijn, en Ssanyong heeft

motor naar keuze even voor je,

De hoogste tijd dus om in Ulaan-

een licentie om Mercedes motoren

waarna je er zo’n 20 seconden naar

baatar, de hoofdstad van Mongolië,

na te bouwen! Met Zuid-Korea om

mag luisteren om vervolgens een

onze bus wat liefde te geven. Op

de hoek stikt het van de SsangYong

ongefundeerde keuze te maken.

Google Maps zagen we net buiten

motoren en onderdelen in Mon-

Garantie tot aan de deur. Maar

de stad een garage met een Engel-

golië. Dus zo geschiede. Vriend

onze mechanic Justin weet gelukkig

se naam – dit impliceert mogelijke

en vijand verklaarde ons compleet

wel wat hij doet, al zijn zintuigen

communicatie! En zo reden we het

gestoord en wij zelf ook maar we

staan op scherp. Hij luistert aan-

erf op van de familie Knight, niet

hadden niks te verliezen. Het was

dachtig, speurend naar inconsis-

wetende dat we hier drie maanden

tijd voor Olly’s openhartoperatie.

tentie in het gebrom van de motor,

zouden bivakkeren en onze fami-

Dus struinden we de Mongoolse

ruikt of er geen gekke geurtjes

lie far away from home zouden

automarkten af op zoek naar een

vrijkomen en speurt naar ontbre-

ontmoeten. Waarom? Onze mecha-

vervanger van onze trouwe OM616.

kende onderdelen.

nic Justin kwam na een grondige

En uiteindelijk beland je dan

Na een paar dagen zoeken zijn

diagnose en meerdere tests tot een

ergens in een smerige garage-

we plots de trotste eigenaren van

heldere diagnose: ‘you might wan-

box waar tientallen Ssanyong

een Ssanyong OM662 5 cilinder

na do an engine swap’.

motoren op elkaar zijn gesta-

met 129pk en een fluitende turbo!

Een nieuwe Mercedes motor in

peld. Kiest u maar. Die? Of die? Of

Een hele stap vooruit als je be-

Mongolië?? Welnee, onze beste

die daar? Ze zien er allemaal even

denkt dat we daarvoor een 89pk

man blijkt een expert in SsangYong

smerig uit. Gelukkig starten ze de

tellende 4 cilinder tot onze be-
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klusjesman. Elke middag stond er

springveertje, boutje, moertje,

een lunch voor ons klaar en elke

noem het maar op. Ons geduld

avond een diner. Vaak gevolgd door

is nog nooit zo op de proef

versgebakken koekjes, taartjes en

schikking hadden. Dus motor erin

gesteld en zonder de Knight

snoepjes. Er werden bordspellen

en gas erop toch? Nou… nee. De

Family hadden we het mentaal

gespeeld en muziek gemaakt. We

hele transmissie moest vervangen

zeker niet gered.

hadden een tweede familie ver van

worden en daarmee de aandrijfas,

huis, het is moeilijk uit te leggen

en oh hadden we al vertelt dat we

Menselijke verbondenheid

voorheen een automaat hadden? Ja

De Knight family is een missio-

En dat is eigenlijk het punt waar

dus er moest een compleet nieuwe

narissen familie uit Amerika, die

het allemaal draait, de reden wat

koppeling in en ga zo maar door!

al meer dan 20 jaar in Mongolië

een reis als deze zo waardevol

Er leek geen einde aan te komen.

wonen waar ze Mongoolse wees-

maakt. De connectie met andere

En zo struinden we minstens

kinderen opvangen. Ze verbouwen

mensen, de constante verwon-

drie keer per week over de

hun eigen eten in de moestuin en

dering over de diversiteit aan

automarkt (lees: een paar bij

iedereen heeft zijn eigen taak in

mensen, gewoontes, culturen. De

elkaar geraapte zeecontainers)

het huishouden. Van schoonma-

onuitputbare gastvrijheid en be-

waar derdehands onderdelen

ken tot koken tot het opstoken

hulpzaamheid waarmee complete

uit Zuid Korea en Japan lukraak

van de gigantische kachel tot

vreemdelingen je te hulp schieten

door elkaar lagen ‘uitgestald’.

aan geld verdienen als lerares of

en transformeren in vrienden voor

DUBBE

MONGOLIE

Op zoek naar dat ene rubbertje,

hoe waardevol dat is.
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het leven. Justin en de Knight familie zijn daar
gedurende onze reis constant mee, zelfs op de
meest gekke momenten. Zoals de man die ons in
de woestijn van Iran tot stoppen maande, uitstapte, naar ons toe rende, een banaan overhandigde
en er toen weer snel vandoor ging.

TURKIJE | Lake Tuz

het ultieme voorbeeld van. Maar we maakten het

In Turkije zijn we haast gegijzeld door een
familie die we bij lake Tuz, een gigantisch
zoutmeer, tegen het lijf liepen tijdens hun

hapje te eten en belanden uiteindelijk op een gigantisch straatfeest ter ere van de besnijdenis van
een van de buurjongens. Hoe verzin je het?
Kortom, de wereld is een prachtige plek, vol fantastische mensen. Maar gelukkig hoef je niet zo
ver te rijden om dat te ervaren, want ook door

IRAN

MONGOLIE

We gingen in op hun uitnodiging om samen een

CHINA

familie-uitje.

de Dubbellucht Facebookgroep zijn we meermaals bijgestaan met wijze raad waardoor we weer
verder konden. En daarvoor willen we jullie
hartelijk bedanken!

Frits en
Mirte

Dit is slechts een hele kleine greep uit een zee vol knotsgekke avonturen, dus ben je benieuwd naar meer gekkigheid? Ga dan naar w w w. m a r c h a n d s p i t . c o m .
Hier vind je meer dan 70 blogs waar we in detail verhaal
doen van al onze belevenissen zodat je in deze tijden van
lockdown toch een beetje op reis kunt.
Mocht je vragen hebben neem dan contact met ons op:
MOBIEL 06 42 96 11 11 E-MAIL frits_marchand@hotmail.com
Hopelijk tot snel, op het volgende Dubbelluchtweekend!
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KI N DE R * J ONG E R E N*PA G IN A
redactie@dubbellucht .nl

Heb je iets leuks meegemaakt?

ju nio r
v r ijwil l iger
Hallo mijn naam is Brandon Meegdes en ik ben 13 jaar,
Ik ga jullie vertellen over de verhuizing van Oldebroek naar Elburg. Hier kan ik over vertellen omdat mijn vader bij de WGO
zit en ik altijd mee ga.
Het verhuizen was heel lastig omdat er heel veel zware spullen
stonden in het pand in Oldebroek , maar gelukkig hadden we een
hele grote heftruck om al die zware spullen op aanhangers naar
Elburg te brengen.
Ik vond het heel leuk om mijn vader en de vrijwilligers te helpen
met de verhuizing. In de avond ging mijn moeder koken en gingen
we met zijn allen eten en vaak bleven we tot laat nog napraten en
mocht ik laat opblijven.
En het was ook heel gezellig met iedereen, ik mocht ook zelfs heftruck rijden met ome Vico en dat vond ik heel erg leuk , ome Vico is
instructeur in het leger geweest , ik moest alle oefeningen doen en
ik deed het heel goed. Ik mag nu de heftruck (soms) naar binnen
rijden en mag ik helpen met laden. Natuurlijk is mijn vader of een
andere vrijwilliger dan naast mij.
Het was heel jammer dat we het pand in Oldebroek moesten

verlaten, we hadden er heel hard gewerkt en het was pas net klaar,
ik wist precies waar alles lag en ik kon al veel leden helpen om hun
onderdelen te vinden. Ome Hans (voorzitter) noemde mij zelfs
junior vrijwilliger. Nu in het nieuwe pand vindt iedereen het moeilijk
om spullen te vinden en vaak weet ik het toch te vinden, ik denk dat
ik beter oplet , soms roepen ze heel hard ‘Brandon’ en dan kan ik
het vaak toch vinden.
Het is een heel groot pand in Elburg, er is een kantine, een magazijn en een werkplaats gekomen. Er is ook een nieuwe heftruck gekocht , die is iets kleiner zodat hij in het nieuwe pand past en deze
heftruck kan ook om zijn as draaien, ik mocht hem van mijn vader
nog niet proberen maar ik denk dat dat later wel een keer mag.
Iedereen heeft heel hard gewerkt en met zijn allen hebben we het
nieuwe pand in Elburg heel erg mooi gemaakt .
Ik ga elk weekend dat de WGO open is dan ook met plezier mee
om mijn vader en moeder te helpen, dus misschien zie ik jullie daar
nog eens!
Groetjes Brandon

TEKST EN FOTO’S: Brandon en Peter Meegdes, Anneke Zwolsman-Westing
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SafeTrip
Veilig op weg

Ontdek hoeveel

u kunt besparen!

www.safetrip.nl

