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 VAN DE VOORZITTER 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter 

 

Wat hebben we toch een geweldige lange 

periode met zonnig en fantastisch 

zomerweer achter de rug. Zelden heb ik de 

korte boek zo’n lange periode achtereen 

gedragen. Misschien af en toe wat te hoge 

temperaturen, maar dan zoek je maar een 

verkoelend plekje. 

Ik neem aan dat veel clubleden al diverse 

tochten met de caravan hebben gemaakt. 

Wat het weer aangaat hoef je niet naar het 

buitenland te gaan. 

Jennie en ik zijn in het voorjaar in Drenthe 

geweest en hebben vele fietstochten 

gemaakt; in vier weken zijn 700 km. onder 

onze wielen doorgegleden. Ik kan geen 

hunebed meer zien. 

We zijn gestart op een NCC-terrein in 

Diffelen. (dicht bij Hardenberg). 

Een leuk en prima onderhouden terrein. 

Ruime plaatsen en een zeer enthousiaste 

beheerder. Campingprijzen conform de 

afspraak en de stroomkosten worden 

volgens een aparte individuele meter 

afgerekend. 

Het is ons heel goed bevallen en raden 

deze camping van harte aan! 

Probeer ook eens een NCC-terrein en laat 

de NCvBC-leden je ervaring weten. 

 

Het bestuur van de NCvBC heeft uiteraard 

ook niet stil gezeten 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) 

van toepassing. Dat betekent dat vanaf die 

datum dezelfde  

 

 

 

 

 

 

 

privacywetgeving geldt in de hele Europese 

Unie. 

De privacy wet vraagt aan elke vereniging 

de regels conform de wet te hanteren en 

alle leden te informeren over wat er met 

hun gegevens gebeurt. Elk lid moet 

persoonlijk zijn/haar goedkeuring geven. 

Jullie begrijpen dat de vereiste wettelijke 

regelgeving een ware zoektocht voor het 

bestuur is geweest. Henk Tol heeft een 

belangrijke rol gespeeld in het bijeengaren 

van informatie. Ja, zelfs zo uitvoering dat 

het bestuur de bomen door het bos niet 

meer zag. 

Toch is het gelukt een duidelijke en korte 

regelgeving voor onze caravanclub op te 

stellen. 

Binnenkort stuurt de secretaris deze 

opgestelde regelgeving en informatie 

betreffende de privacy wet naar de leden. 

Verzoek aan jullie is er kennis van te 

nemen en je privacy verklaring snel terug 

te sturen. 

 

Tot slot laat ik jullie weten dat Jennie en ik 

niet op het najaarsweekend aanwezig 

zullen zijn. Wij nemen deel aan de ANWB-

reis naar Marokko van 31 augustus tot 3 

oktober as. 

Wij wensen alle deelnemers een gezellig en 

geanimeerd weekend toe. 

 

 

Wobp Haitsma 

(voorzitter) 
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Wijzigingen ledenlijst 

Wijzigingen die betrekking hebben op de 

gegevens in de ledenadministratie, zoals 

adres, telefoonnummer en email, graag 

z.s.m. doorgeven aan het secretariaat. 

 

 

Wanneer er een bestuursvergadering is 

geweest wordt er op de website in het 

ledendeel een besluitenlijst geplaatst.  

Prettig is dat inmiddels bijna alle leden een 

e-mailadres hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 

Nieuwjaarsbijeenkomst:  

 

12 Januari 2019. 

 

ALV:  

9 Maart 2019. 

 

Beide bijeenkomsten in Zaal Mamre te 

Druten. 

 

 

Rally Voorjaarsweekend 2019 

12 t/m 14 april 2019 

Camping Blaauw, St. Nicolaasga 

Organisatie:  Fred en Lous Dijkstra 

  Arie en Janny van Bolhuis 

 

 

Rally Najaarsweekend 2019 

2e helft september 2019 

 

Organisatie Martijn en Shirley ter Beest, 

Norbert en Jolanda van 

Eekeren 

 

 

 

 

 

  

 VAN HET SECRETARIAAT 
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Zoals elk jaar kregen we ook nu weer een uitnodiging voor het voorjaarsweekend binnen. De plaats van 

bestemming was camping De Paasheuvel in Vierhouten. Wij arriveerden op donderdag en een flink 

aantal van de clubleden was al aanwezig.  

De organisatoren waren Ruud en Ria Elbertse en Maarten Bökkerink. Nadat we het programma 

doorgenomen hadden, bleek dat er een kleine verandering in onze routine was gemaakt. In plaats van 

de borrel bij de vlag hadden we vrijdagavond een gezellig buffet in restaurant De Vossenberg. 

Dat viel zeer in de smaak, en Ruud opende het weekend met een speech, waarna we ons het buffet 

goed lieten smaken. 

 
  

Het programma van zaterdag bevatte een excursie naar Elburg. Elburg was de verrassing van de week, 

zogezegd. De geschiedenis van Elburg gaat ver terug. In 1233 verleende de graaf van Gelre, Elburg 

stadsrechten. Landbouw, visserij en de handel namen een belangrijke vlucht in de middeleeuwen. 

Vanaf 1367 was Elburg een Hanzestad. In de 2e helft van de 14e eeuw gaf hertog Willem I opdracht 

om een versterkte stad te bouwen. Dit werd de rechthoekige stad (370 bij 240 meter) met ommuring, 

zoals die op de maquette te zien is. Van 1392-1396 werd dit plan gerealiseerd en door de stad zelf 

gefinancierd. 

 

We konden kiezen uit twee mogelijkheden: een rondleiding door het museum van Elburg of een 

stadswandeling. Na de koffie in het museum splitste de groep zich. Een klein deel deed de rondleiding 

door het museum, wij ook. Het museum is gevestigd in het mooie 15e eeuwse St. Agnietenklooster. 

Hier woonde een zusterorde die leefde volgens de regels van Franciscus van Assisi. Na de reformatie 

in 1580 heeft het gebouw talloze bestemmingen gehad, zoals school, woningen, pakhuis, azijnfabriek, 

stadsgehoorzaal en stadhuis. Momenteel is museum Elburg er gevestigd. 

Het is een gotisch gebouw met een mooie binnentuin. De rondleiding werd gedaan door de directeur 

van het museum, ze wist erg veel en was heel enthousiast. Haar vader was burgemeester geweest van 

Elburg.  

We begonnen bij de maquette van Elburg in de Middeleeuwen.  

VERSLAG VOORJAARSWEEKEND 2018 
Camping ‘DE PAASHEUVEL’ te VIERHOUTEN 

Tineke Blankert 
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Het was een mooie rondleiding. De geschiedenis van Elburg is al heel oud. Op de maquette zien we 

dat het een vierkante vestingstad was. De Vischpoort was in die tijd een dichte verdedigingstoren. In 

1592, tijdens uitbreiding van de vesting-werken, maakte men er een doorgang in. Midden 19e eeuw  

overleefde de Vischpoort de sloop van de vesting maar verloor wel haar deuren. Ter gelegenheid van 

deze gedenkwaardige feiten kreeg de Vischpoort op 27 juni 1992 opnieuw deuren. In de stadswallen 

zijn de kazematten nog te zien, de oudste nog bestaande kanonkelders van Nederland. Ook nog goed 

bewaard zijn de zg. muurhuisjes, kleine huisjes die tegen de stadsmuur aangebouwd waren. Hier ziet 

men hoe gezinnen honderd jaar geleden leefden, met olielampjes, een waterpomp en een heuse 

kakdoos. 

 

 

Museum Elburg Muurhuisjes 

 

In een van de zalen vind je een verguld zilveren wijnbokaal van Maria Catharina Feith, stichteres van 

het ouderenhuis Het Feithenhof. Zij had bepaald dat uit haar nalatenschap dit bejaardencentrum 

gesticht moest worden. Ze overleed in 1740 en ligt begraven in een kostbare graftombe in de St. 

Nicolaaskerk. 
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Het Feithenhof 

Het museum heeft zes themazalen. Een bezoek is de moeite waard. 

Ook vind je bv. een complete ouderwetse kapperswinkel, in zijn geheel overgezet in het museum. 

 

Voor een impressie van de stadswandeling verwijs ik naar de foto’s, want die hebben wij niet gedaan. 

Bijzonder zijn de trottoirs in Elburg, hier is in de bestrating het beroep weergegeven van degene die in 

het betreffende pand zijn winkel had.  

Toen wij nog even de stad doorwandelden zagen we veel leden van de club die lekker een terrasje 

pikten, met bijbehorend drankje. 

 

    

 

 

Trottoirs in Elburg 
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Bovenlicht Ingang synagoge Winkelstraat met de 

Vischpoort 

 

‘s Avonds konden we, inderdaad weer dank zij de zomerse temperaturen, deelnemen aan de barbecue, 

die heerlijk buiten gehouden werd op het terras van de villa die op de camping stond. Dank zij de 

nodige vrijwilligers ging het roosteren (en het keuren) van het vlees prima, iedereen werd voorzien van 

een drankje, alles ging van een leien dakje. En zoals gezegd, het weer werkte aan alle kanten mee.  

 

  

Vakkundig werd de barbecue bediend en even kijken of het wel gaar is.                      

 

 
  



 8 

Zondagsmorgens was er de traditionele koffie, ook weer heerlijk buiten. Onze voorzitter bedankte de 

organisatoren en zij kregen een attentie voor het organiseren van dit weekend. 

De vaantjes werden uitgedeeld, en iedereen was het er over eens, dat het weer ons deze keer heel erg mee 

zat. We kijken al weer met plezier uit naar het najaarsweekend in Landgraaf. 

Met dank aan een anonieme sponsor en Carlo Olie, voor hun bijdrage aan het weekend. 

 

 

 

Dank voor de organisatie  Vaantje                                          

 

Daarna gingen we nog even met z’n allen op de groepsfoto. 

 
 

Tot september!! 
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Donderdag 5 april 2018 

Mijn schoonzus had me gebracht naar camping “De Paasheuvel”. Het leek op een hoop omgewoeld 

zand en gras. Zoals altijd hartelijk ontvangen, ik ben nu voor de 3e keer mee als “stand-in” voor 

Johan Nederhof. Ik ken jullie allen nog niet , maar jullie kennen mij wel. De eerste dag donderdag 

was alles inruimen, plekje vinden enz. Johan had de caravan gebracht, tent opgezet en hij moest 

terug om s ’nachts te werken. Carla en ik hebben hem in Amersfoort op de trein naar huis gezet. Wij 

gelijk boodschappen gedaan, was dat ook maar gelijk klaar. Alles opgeruimd en toen even bij 

Jannie en Arie wat gedronken. Tijd om te eten Carla vroeg aan Jannie en Arie of ze ook zin hadden 

in pasta, dat hadden ze, dus samen gegeten en super gezellig gekletst, het wordt snel laat als het 

gezellig is, dus op een gegeven moment gingen we naar de caravan terug. Tijd om te slapen. 

Het was een hele ijskoude nacht, vest aan muts op geitenwollen sokken aan dan ging ’t wel. De 

kachel van de caravan doet het niet en we durfden het elektrische kacheltje niet aan te laten. 

 

Vrijdag 6 april 

Volgende dag wakker worden brrrrrrr. Koud 

hoor, kacheltje aan in bed blijven met koffie 

en thee. Eitje in de pan en Carla maar een 

ontbijtje op bed bezorgd, ook voor mijzelf 

natuurlijk. Carla lekker shoppen met Jannie 

in Nunspeet tegen half 4 waren we weer 

terug op de camping. We gingen uit eten in 

het restaurant een stukje verder op, was 

een leuke wandeling. In het restaurant 

werden we welkom geheten door de 

organisatie en door de voorzitter, we 

dronken een welkomstdrankje, en konden 

beginnen aan een super lekker buffet. Met 

heerlijk ijs toe. Na afloop hebben we maar een omweg genomen naar de camping om uit te buiken, 

nog gezellig wat bij Jannie en Arie gedronken. Toen lekker slapen even het kacheltje aan, kou eruit 

onder de dekens en maffen maar. 

 

Zaterdag 7 april 

Ik had tijdens het diner afgesproken dat ik met Ludo, de zoon van Bram, zou gaan 

sporten/bewegen. Nou, zo gezegd zo gedaan, in de speeltuin allerlei oefeningen gedaan Heerlijk 

gesport! Toen gedoucht om weer fris te zijn voor Elburg. 

We reden met een hele kolonne van het veld af. Achter Maarten aan. In Elburg werden we 

ontvangen met een lekker gebakje en thee en koffie. Je had de keuze uit een museumbezoek of 

een stadwandeling, Carla had ons voor de stadswandeling aangemeld. Deze was heel interessant 

en gezellig maar van slenteren krijg ik zo’n last van mijn rug. ’s Avonds werd er nog een BBQ 

georganiseerd, ik ben hier niet naar toe gegaan, ik bleef alleen in de caravan, even tijd voor mezelf 

Carla kwam niet al te laat terug, we deden nog even lekker koffie/ thee en dan lekker slapen en 

morgen weer naar Rotterdam 

 
Bijdrage van Jose Daams Uit Arnhem             Caravanweekend april 2018 
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Zondag 8 april. 

Eerst ontbijtje, Ik maar alvast de tent eraf gehaald zodat Johan de caravan zo achter de auto kon 

hangen. Johan had nachtdienst gehad dit weekend en zou begin van de middag in Amersfoort 

aankomen met de trein. Daar zouden wij 

hem ophalen van het station, zodat hij de 

caravan naar huis kon rijden. Wij vrouwen 

zijn niet zo stoer. Maar eerst verzamelen 

bij de vlag, iedereen koffie en thee mee. 

Wobp hield nog een praatje en hoe ‘t 

allemaal gegaan was. Super leuk dat ik er 

weer bij mocht zijn. 

Johan opgehaald en de caravan achter de 

auto. Carla nog even afscheid van 

iedereen genomen werd wat langer dan 

een half uurtje, toen weer op weg naar 

Rotterdam  

 

Al met al een super weekend gehad. Bedankt lieve mensen dat ik zo door jullie word opgenomen . 

Jullie zijn allemaal even lief en aardig.  

 

 

 

  

http://www.landgoedmoerslag.nl
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Door onze verhuizing en de hartoperatie van Harry ben ik vergeten het stuk van Piet van Leeuwen in 

april jl te plaatsen. Het is echtere zo´n leuk verhaal dat ik het alsnog plaats (Wil) 

 

Het najaarsweekend van Nederlandse Club voor Britse Caravans  

 

Vrijdag 8 september.  

Het najaarsweekend stond voor de deur, en zou de volgende week beginnen, maar de caravankriebels 

begonnen bij ons al een week eerder. Donderdag hadden we hem al volgeladen voor de deur staan, 

en wat was hij weer mooi. Want je kunt zeggen wat je wilt, het is en blijft de Rolls Royce onder de 

caravans. Een beetje bijtijds vertrokken en onderweg wel een paar buitjes gehad maar toch redelijk 

droog aan gekomen. We kregen een plek aangewezen van de camping eigenaar en hebben de 

caravan netjes neer kunnen zetten, lekker droog. Maar Corrie zei, ik zie helemaal geen Elddis of 

bekende caravans, en die weer terug naar de receptie, maar alles bleek te kloppen. We stonden niet 

op een apart veld maar in een ruime kring om de vaste bewoners van de camping. We waren dus niet 

de eerste want een plaats naast ons stond een Engelse caravan van de fam. Arie en Jannie van 

Bolhuis. Wie zijn dat nu weer, wel vaag maar klonk niet echt bekend in de oren. Dus toen snel ons 

voortentje opgezet en de schotel geplaatst, we waren er klaar voor. Konden we lekker in het zonnetje 

(ja die hebben we echt gehad) zitten, en een boekje lezen. Maar dat was van korte duur want het 

begon te regenen en niet te kort. We zaten net lekker in de caravan, wordt er op de deur geklopt, of we 

happy hour wilden bij de van Bolhuisjes. Nou dat was natuurlijk niet tegen dovemans oren gezegd, dus 

wij om 5 uur naar de buren. Was lekker warm in de voortent, want Arie en Jannie hadden een 

elektrisch kacheltje aangezet, maar het was zo 

nat in de voortent dat we toch maar in hun 

caravan zijn gaan zitten. Hebben we lekker 

kennis kunnen maken en met een wijntje en een 

biertje alles bij kunnen praten. `s Avonds was het 

lekker rustig op de camping en zagen we enkele 

kippen en ook een stel konijnen lopen, wel een 

leuk gezicht hoor. Ik maakte me wel wat zorgen 

om die kippen, want daar hoort een haan bij. 

Maar dat viel gelukkig mee, geen gekukel 

gehoord.  

 

Zaterdag 9 september  

De volgende dag waren de weervoorspellingen zeer slecht, maar het was heerlijk weer. We moesten 

nog wat boodschappen doen in Brielle dus de auto gepakt en ff naar de stad. Ja mis, de weg naar 

Brielle was afgesloten, er was een wieler wedstrijd aan de gang. Moesten we linksaf in plaats van 

rechtsaf, dat is een stuk omrijden dus. Maar het zonnetje scheen en we hadden de tijd, dus was er 

eigenlijk niets aan de hand. Naar de Jumbo geweest, maar nee hoor geen Max Verstappen, en ook 

geen punten, en op mijn super soft weer naar de camping, heb ook altijd pech. 

Op de camping zagen we Ruud , Ria en Johan, de organisators van dit weekend ook op het terrein 

rond modderen. Ze kwamen de Elddis aanwijs bordjes ophangen en nog wat andere dingen regelen 

met de beheerder. Ik heb ze nog even bedankt voor het prachtige weer dat de rest van de week 

 
 VERSLAG BRIELLE    Piet van Leeuwen 
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verwacht werd, maar daar konden ze echt niks aan doen zeiden ze. In de tussentijd waren Bram en 

Yvonne ook aangekomen, dus waren we met z’n drieën. Het waaide ondertussen best wel, want we 

wilden deze middag naar Brielle fietsen en met het pontje van de camping terug. Maar helaas, het 

pontje, wat in alle fiets routes aangegeven wordt, is door te weinig animo stilgelegd. Het was natuurlijk 

ook het einde van het seizoen. Wat we `s morgens met de auto 

gereden hadden deden we nu op de fiets. Richting Oostvoorne, een 

heerlijke route langs water en over bruggetjes, het was geweldig. Je 

zag ook veel vakantie huisjes en vluchthaventjes voor bootjes, alles 

was lekker groen en we zagen veel vogels en dieren, heel mooi. Ik 

kan me voorstellen dat deze omgeving geliefd is bij de toeristen. 

Aangekomen in Brielle nog even door het stadje gefietst en gelopen 

en toen lekker in het zonnetje een terrasje gepikt. Daar een Texels 

schuim Koppeke gedronken, een lekker biertje trouwens. Toen weer 

over de grote brug terug naar de camping. Je zag het al aan de 

lucht ,we waren net op tijd binnen, regen, regen, en nog eens 

regen, je liep te soppen waar je ging. Je kon elkaar niet verstaan in 

de caravan, wat een herrie. Maar als echte caravanner een lekker 

bakkie koffie gezet en lekker knus op de bank , kacheltje en tv aan, 

en een filmpje kijken. Maar door de zware regen wolken viel steeds 

ons beeld weg en dat juist als het spannend werd. Dus toen we uiteindelijk gingen slapen wisten we 

nog steeds niet hoe het afgelopen was. 

 

Zondag 10 September  

Na een onrustige nacht, want wat en lawaai maakte die regen op het dak, ik hoorde mezelf niet meer 

snurken en dat wil wat zeggen hoor, vraag maar aan Corrie. Maar na de koffie knapte het weer aardig 

op en maakte we onze fietsen weer rijklaar. Nu de andere kant op, richting Spijkenisse volgens de 

knooppunten route. Langs het Hartelkanaal over een vrij smalle landtong, met wind tegen, richting 

Spijkenisse. Gelukkig was het droog en na wat zoekwerk, veel knooppunt borden waren weg of 

overwoekerd en onleesbaar, over het sluisje en langs de dorpjes Geervliet en Heenvliet, leuke dorpjes 

trouwens, weer terug naar de camping. Daar waren ondertussen ook Hans en Trudy aangekomen, 

samen met Robert en Jeanine. Hebben met z`n allen nog geholpen met het opzetten van de voortent 

van Hans en Trudy. Hij heeft nog nooit zo snel gestaan, zei Hans en hoefde alleen nog wat spulletjes 

in te ruimen. 

 

Maandag 11 september.  

Regen en wind, slecht weer, niks om te fietsen of een dorpje te bezoeken. Maar we hebben onze 

regen pakken aangetrokken en een wandeling over en om de camping gemaakt. Was wel vochtig 

hoor, want alles wordt klam onder je regenpak. Zijn ook nog langs het haventje en het strandje 

gelopen, maar daar waren geen zwemmers of andere badgasten aanwezig, mietjes hoor. Wel hebben 

we een NCC camping gezien, vlak naast onze camping. Zag er wel goed uit, goed beschermd tussen 

hoge bomen en vrij ruim. Later in de caravan een lekker bittertje genomen ,werd ik lekker warm van. 

Henk en Gre belden ons op of er nog droge plekken waren op de camping. Wat dacht je zelf??? 

 

Dinsdag 12 september  

Vroeg in de ochtend kwamen Henk en Gre op de natte krabbegat aan. Ondertussen was er steeds 

meer water op de plekken gaan staan en werd het steeds zompiger. We werden gebeld door onze 

dochter of ze thuis nog wat veilig moest stellen i.v.m. een naderende storm. Storm ? wat voor een 

storm ,we wisten nergens van. Snel op tv gekeken ,en ja hoor eerste herfst storm op komst alarm fase 

tig. Dus extra scheerlijntjes en alles stormvast gezet en alle losse dingen opgeruimd. Maar tot de 

avond viel het eigenlijk wel mee, ja het waaide wel, maar niet zo hard. Het regende wel, en niet te kort, 

maar ja, daar waren we ondertussen wel aangewend. Dus `s middag gewoon weer een happy hour, 
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want Elddis holders zijn tenslotte echte die hards. We 

kunnen trouwens ook wel wat brouwerijen en disteleer 

fabrieken vragen om ons te sponseren, want wij maken 

wel omzet voor hun. Dus even wat moed ingedronken en 

maar wachten wat er gebeuren zal. 

 

Woensdag 13 september,  

7 uur `s morgens begon de storm in alle heftigheid. 

Caravan schudde en de voortent klapperde en regenen, 

niet te kort. Alle hens aan dek, adem inhouden en 

afwachten tot het ergste voorbij was. Maar dat duurde 

uren, en zag bij de vaste gasten voortenten sneuvelen en 

spullen wegwaaien ja, het was een kleine ramp. Niet zo 

erg als in/op Sint Maarten, maar toch. Ons clubje, dat ondertussen ook wat uitgebreid was, kwam er 

ook niet zonder schade vanaf. Bram en Yvonne, kromme stokken en een gescheurde luifel, ik zag 

Bram om 7.30 uur al lopen met een paar kromme stokken en wat scheerlijntjes aanhalen. Hans en 

Trudy ook een gescheurde luifel. Maar met wat hulp, en een paar rollen duck tape, werd de ergste 

schade hersteld. Nadat de storm ietsje was verminderd en de wonden gelikt waren, hartslag weer 

normaal was, nog ff gebuurd.  

 

Kijken hoe het 

met iedereen en 

hun caravan 

ging. Het was 

gelukkig alleen 

materiële 

schade. En al 

snel zat er weer 

genoeg energie 

in de meute, dat 

er al weer 

aangeschoven 

werd voor, je 

raad het al, een 

HAPPY HOUR. 

Nog even snel 

voor het eten. Worstjes, kaas, toastjes en diverse andere snacks. Heerlijke dingetjes, van Jannie iets 

met zalm, van Jeanine toastjes met salade en nog veel meer lekkere dingen. Niet te vergeten de 

frikandellen van Bram, voorheen bekend om zijn bitter ballen. Dit allemaal weggewerkt met bier en wijn 

en andere lekkere drankjes, dus we zaten al vol voor we aan ons eigen avond eten begonnen. Maar 

na een paar keer slikken, begonnen we er toch aan, want na zo’n vermoeiende dag ging dat extra 

portie calorieën er ook wel in.   

 

Voor het slapen gaan nog even de tent gecontroleerd voor de nacht, maar om 23 uur begon het weer 

te hozen, en een hele waterzak in de tent. Door de storm was het hele model uit de tent gewaaid. Heb 

toen in het donker de parasol uit de auto gehaald om die zak eruit te drukken. Moest de parasol wel 
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uitzetten dus toen hadden we een dubbeldak tent. Toen het 

eindelijk goed stond om 24 uur, hield het op met regenen en 

bleef de rest van de nacht droog.  

 

Donderdag 14 september,  

De volgende ochtend, koffie visite, Bram en Yvonne en Henk en 

Gre, was reuze gezellig. Bram kan heel leuke verhalen vertellen, 

en dan lig ik meestal in een deuk. Ik was 17 jaar en zo groen als 

gras, zo beginnen meestal zijn verhalen, en dan volgt het ene na 

het andere wilde en sterke verhaal. Volgens mij is Bram 8 jaar 

lang 17 geweest. En als je alles moet geloven is Bram nu zo`n 

130 jaar.  

Johan en Carla waren ook gearriveerd in de regen en hadden in 

hun haast de voortentzak verkeerd om gehangen of ik ff mee 

wilde helpen om het spul modder vrij te houden. Nadat we hem 

omgedraaid hadden en de stokken erin wilde steken bleek het de 

verkeerde tent te zijn. Ik zal maar niet vertellen wat Johan 

allemaal voor lelijke woorden gebruikte maar de tent werd uit de rail getrokken zo op de modderige 

grond gepleu.. eh gegooid en achter in zijn wagen gesodemie… eh gelegd. Maar wat later stond weer 

een andere tent er gelikt bij.  

`s Middags met Henk en Gre naar het brandweer museum geweest in Hellevoetsluis, wat echt een 

aanrader is. Oude blusspullen en ook een knots van een oude brandweer wagen. Deze werkte ook 

nog, liep 2 op 1 dus die lustte wel wat , had een draaicirkel van 22 meter en er moest een brandstof 

tank naast staan want hij gebruikte haast net zoveel brandstof als bluswater. De gids sprak er vol 

overgave van, en Henk vroeg nog, ik durf het haast niet te vragen maar mag ik er een stukje in …….? 

Maar nee, dat mocht niet. 

 

Vrijdag 15 september,  

Het had weer de hele nacht geregend en het hele terrein stond blank. Bram had weer een waterzak in 

z`n luifel van 2 kuub water. Hij zou nu een paar gaatjes erin boren, of een sneetje in geven met een 

stanley mes ,dan hoefde hij `s nachts zijn bed niet meer uit. Bij Henk en Gre nu, achter hun caravan 

een echte vijver. Alleen de goudvissen ontbraken nog. De leden die later kwamen staan nu echt in een 

modder bende, echt niet normaal. Maar, toch nog 

blije gezichten en geen gemopper, nou ja bijna geen 

gemopper. Want anders ben je geen echte 

Hollander.  

 

`s Middags zijn we naar Brielle geweest, Corrie en 

Gre winkelen en wij gingen de kerktoren beklimmen. 

Hij was 318 treden hoog, heb ze zelf geteld, wel drie 

keer. Want Henk begon telkens tegen me te praten, 

en dan was ik de tel weer kwijt, gloeiende gloeiende.  
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Mijn benen waren ongeveer 10 cm korter 

geworden en trapte bijna op m`n tong zo 

vermoeiend was het. Kan je zien dat je 

toch wel wat ouder wordt. Toen we boven 

op de toren waren, heb ik op goed geluk 

naar mijn vrouw geroepen, CORRIE, ze 

liep ergens in het stadje en ik wist niet 

waar, maar ze hoorde het wel. Maar ja 

niet zo verwonderlijk als je zo`n grote muil  

eh mond hebt als ik. In de kerk nog naar 

het kerkorgel geluisterd, wat een geluid 

zeg, echt mooi. Nog langs wat hofjes 

gelopen en toen een terrasje gepakt. 

Kwamen we Bep en Ria nog tegen en 

Wobp en Jennie. Toen nog een lekker 

Texels schuimkoppeke, was wel vol te houden. Het was intussen lekker weer geworden dus we zaten 

daar te genieten. Toen maar weer terug op de fiets naar de camping, want de start van het weekend 

was natuurlijk begonnen. Wat later in de kantine, was er een welkomst woord van de organisatie en de 

voorzitter We kregen een lekker glaasje champagne en wat informatie hoe het een en ander was 

geregeld. En toen nog een glaasje champagne, ik dacht nog, dat gaat lekker zo. Weer lekker zitten 

kletsen met elkaar, ik snap nog steeds niet waar we al die gesprekken vandaan halen, want elke keer hoor 

je weer wat anders. Toen kwam er nog een bitter garnituurtje langs, en nog eens, en nog eens, het kon niet 

op, maar het was wel allemaal op. Ja je kunt zeggen wat je wilt van de caravanners, maar we eten wel ons 

bordje leeg. Wij zijn toen naar de caravan gegaan, maar de harde kern, is nog even doorgegaan, heb ik mij 

laten vertellen.  

 

Zaterdag16 september    

`s Nachts weer de hele nacht geregend, nou mag het wel eens ophouden hoor, want je glibbert en slippert 

alle kanten op. We moesten om 11.30 uur klaar staan voor een rondvaart of een stads wandeling in Brielle. 

Wij hadden gekozen voor de rondvaart. Het was een klein stukje rijden, maar het was ondanks het natte 

weer echt GEWELDIG.  

Wij wonen zelf aan het Noordzee kanaal en zijn heel grote 

zeeschepen gewend, maar deze waren wel heel groot. Vooral als 

je er zo dicht naast vaart met de rondvaart boot. Gigantische 

container schepen met duizenden containers, dat zo`n schip blijft 

drijven ongelofelijk. We voeren ook nog langs een bedrijf dat 

windmolen masten maakte, deze werden met een speciaal schip 

op de Noordzee geplaatst. (Zie foto) Toen we later weer terug 

waren had het schip zichzelf helemaal boven het water getild met 

die vier poten. De gids aan boord vertelde ook nog hoe de 

containers op een speciale manier geladen werden. Heel veel 

computer werk en logistiek komt daar bij kijken.  

Ook zagen we een heel groot afzinkbaar schip, van Dockwise, dat 

zich vult met water, en zo ver in het water laat zakken, dat er een 

schip of boorplatform op kan varen. Dan pompt hij zich weer leeg 

en tilt boortorens en grote projecten mee omhoog. Wel een stukje techniek hoor.  

Later nog even in het informatie centrum geweest om te zien hoe de Maasvlakte gecreëerd werd. Allemaal 

botjes en beenderen, ook dingen van een mammoet, die gevonden waren met het opspuiten van de 

Maasvlaktes.  
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In de regen, het was wel minder geworden, 

terug naar camping de modderplaat, o nee de 

krabbeplaat.  

Maar wat was dat nou, 17.15 uur, het 

ZONNETJE begon te schijnen. Nee hij was niet 

dood hij leeft nog. Snel m`n korte broek 

opgezocht, maar die mocht ik niet aantrekken 

van Corrie, want we moesten nog  

eten vanavond met de club. En wat een 

maaltijd, ik heb langs de weg in Friesland wel 

eens een reclame bord gezien, schnitzels zo 

groot als deurmatten. Maar wat we hier kregen, 

deze waren zo groot als kamerbrede tapijten. 

Jonge jonge, dat zag er fantastisch uit, met 

patat ,tomaat, dopperwtjes, champignons  

en pepersaus, wat een begin van de avond. Ja en vooraf nog een lekker soepje, jammie, jammie. 

Tussen door gezellig kwekken, alhoewel er ook minder leuke dingen waren. Marion en Willem van 

Baren hadden hun hond vandaag in laten slapen, was wel 

triest. Trudy en Hans Kropff denken er ook over om te 

stoppen met caravannen. Ja dat komt wel erg hard aan, 

want ik kan me geen weekend zonder Hans en Trudy 

herinneren. Het was die avond nog niet helemaal zeker, 

maar morgen zullen we het wel horen. Het was dus wel 

een beetje emotioneel, maar later met een wijntje en 

samen met Trudy d`r vriendin Wil Baas werd het toch wel 

weer gezellig. Want het zijn wel een stel giechel meiden 

hoor, en ze steken de hele groep aan. En Hans zat met 

een wijntje ook op zijn praatstoel. Want ja Hans en Trudy 

zijn al lid vanaf de oprichting, en zijn geloof ik op alle 

weekenden geweest. Zelf hebben ze ook weekendjes 

georganiseerd waarvan ik er twee weet, een in Delft en 

een vlak bij Katwijk. Ja het waren echte gangmakers, we 

zullen ze missen, heel erg zelfs. Maar aan alle leuke 

dingen komt een eind, zo ook voor ons aan deze avond. 

Dus weer terug naar de caravan, en natuurlijk regende het 

weer. Dus morgen vertrekken met een zeiknatte voortent. 

 

Zondag 17 september.  

Na een heerlijke nacht, geholpen door de alcoholische versnaperingen van de vorige avond, werden 

we opgewekt wakker. Na het ontbijt de voortent afgebroken en inderdaad zeiknat en onder de modder. 

Zo in de tas gepropt en later in een plastiek zak. Daarna de rest ingepakt en toen was het tijd voor de 

gezamenlijke koffie, en deze keer met moorkoppen, lekker hoor. Deze moorkoppen waren eigenlijk  

voor de vorige avond, maar ze waren nu nog lekkerder. Hans Kropff hoefde niet, en gaf hem aan mij,  

ik zei nee, maar kreeg er twee, lekkerrrrrrrr. Later bedankte de voorzitter het organisatie team voor het 

geweldige weekend en ook werd mede gedeeld dat Hans en Trudy officieel hun lidmaatschap hadden 

opgezegd. Maar zullen aanwezig zijn op de nieuwjaar receptie om van iedereen afscheid te nemen.  

Was eigenlijk wel een triest einde aan zo`n geslaagd weekend. Nog even een groepsfoto en weer  

terug naar de caravan en weer lekker naar huis. Op naar het voorjaars weekend, verheugen ons er  

nu al op.   

Groetjes Piet en Corrie  

______________________________________________________________________________ 
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http://www.campinglife.nl
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Haven met aan de horizon één van de twee zoutmeren 

 

Aanleiding 

In najaar 2014 zijn we voor het eerst eens gaan 

rondsnuffelen in de regio Alicante. 

We hadden een appartement en auto gehuurd aan de 

kustlijn.  

Bij het rond rijden aldaar zijn we ook op zoek gegaan 

naar campings. Door ter plekke gesprekken aan te 

knopen met overwinteraars kregen we een redelijk goed 

beeld van het verblijf van maanden op de camping.  

Onder de streep was de uitkomst dat het goed te doen is voor enkele maanden maar voor een langere 

periode tussen de 4 à 6 maanden is je leefruimte wel heel beperkt. Daar komt bij dat ons plan om rond te 

trekken geen optie bleek omdat als je eenmaal een mooie plek hebt je niet tussentijds weg moet gaan. 

De plekken zijn direct weer vergeven en de kans dat je een (betaalbare) plek vindt wordt een stuk 

moeilijker.  

Je wilt natuurlijk weer terug omdat je zo sneller een tweede sociale leven kan opbouwen. De prijzen voor 

je plek zijn gebaseerd op een minimaal verblijf van 3 maanden. Alles korter kennen ze een hoog tarief.  

In de vroege zomer van 2016 hebben we de knoop maar door gehakt. Norberts gezondheid liet al jaren 

te wensen over en het werd tijd om de medische adviezen op te volgen. Het was een schot in de roos 

want de gezondheid en conditie gingen met rappe sprongen vooruit. Na maanden van zoeken naar een 

betaalbaar appartement kwam een zelfde appartement beschikbaar als waar we in 2014 zijn geweest. 

Ideaal, immers je kent de omgeving, je weet de weg naar de winkels en je kent het appartementen 

complex. Norbert was net met pensioen maar Jolanda werkte nog en wilde graag haar werkzame leven 

door trekken tot aan haar gerechtigde AOW leeftijd. Jolanda kwam met regelmaat over naar Spanje 

zodat zo elkaars gemis werd gecompenseerd. 

 

Huisvesting: Zoals gezegd zijn we in eerste 

instantie gestart met de huur van een appartement. 

Echter met het oog op de komende jaren, als ook 

Jolanda overwintert, is een appartement en de 

locatie minder geschikt voor haar. Geef Jolanda 

maar de levendigheid van een grote stad en 

daaraan verbonden accommodaties. (lees gezellige 

winkeltjes). In maart 2017 hebben we een leuke 

half-vrijstaande bungalow gevonden in een rustige 

wijk van Torrevieja met een perceel oppervlak van 

500m2 en gelegen in de nabije omgeving van het 

centrum. Negenhonderd meter van de Middellandse 

zee en het strand met verschillende winkelcentra, ziekenhuizen, etc. ideaal dus. De wijk is 50 jaar 

geleden gebouwd door wat pioniers. Inmiddels is dit een geliefde wijk mede door haar ligging en opzet, 

er wonen Spanjaarden, Belgen, Russen, Denen, Engelsen en natuurlijk ook Nederlanders. Veelal 

 

Favoriete plekje 750 meter van ons 
vandaan 

 

 
 Overwinteren in Spanje   Norbert en Jolanda 
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kunnen we de fiets pakken om even snel boodschappen te doen of naar de stad te gaan, zodat je niet 

steeds de auto hoeft te pakken. 

In principe hebben we in Spanje het huisje voor komende 5 jaar gehuurd. Na lang wikken en wegen zijn 

we tot de conclusie gekomen dat we met huren meer flexibiliteit hebben en geen zorg hebben over 

onderhoud, verkoop op termijn etc.  

Torrevieja ligt zo’n 40 min. rijden onder 

Alicante en is een echte Spaanse stad. Aan 

de oostzijde de Middellandse zee en aan de 

westzijde twee grote zoutmeren.  

We zijn voorzien van internet, een satelliet 

ontvanger en centrale verwarming wat geen 

luxe is voor de koudere tijden. Dat is zeker 

een pluspunt want de meeste huizen hebben 

geen goede verwarming.  

Het huis in Nederland wordt middels Domotica 

bestuurd en daarvan krijgen we alleen een 

melding mocht er zich iets voor doen wat 

afwijkend is.  

 

Sociale leven  

Beiden zijn we in 2017 direct lid geworden van een actieve vereniging met Nederlanders en Belgen (500 

leden) waar we direct in werden opgenomen en waar met name Norbert actief werd met een Nordic 

walking groep (je weet wel met die stokken), een hike-club (in de bergen wandelen), Petanca etc. 

Inmiddels hebben we ons ook nog aangesloten bij een Internationale vereniging en wat andere clubjes 

met diverse activiteiten. Je zou je eens moeten vervelen niet waar. Aan sociale contacten geen gebrek. 

Ook onze kinderen en kleinkinderen komen ons zo nu en dan bezoeken.  

 

Uiteraard zijn we met Kerst en Oud- en Nieuw overgevlogen naar Nederland om dit samen met ons 

gezin te vieren en onze familie, vrienden en buurtgenoten weer te zien en te spreken. Ook het sociale 

leven in Nederland blijft belangrijk. En natuurlijk is 

Jolanda een weekje op en neer gevlogen om 

carnaval te vieren. 

Om een idee te geven van onze tijdsbesteding 

hier een globale opsomming: maandags Nordic 

walken, met daarna gezamenlijk aan de koffie. 

Dinsdag Tai Chi (Jolanda) op woensdag Spaanse 

les (Jolanda) op donderdagmorgen fotoclub 

Norbert, handwerkclub Jolanda in een café aan de 

haven en in de middag Petanca aansluitend 

borrelen en met regelmaat met z’n allen uit eten. 

Vrijdag naar de markt of met een bus op excursie 

met gids en aansluitend eten. Zaterdag “Eetclub” 

(1 x in de maand), zondag hiken in de bergen of 

wandelen. Daarvoor moeten we een uurtje rijden om bij de juiste start plaatsen te geraken. Bij 

terugkomst in de middag borrelen en soms aansluitend uit eten. 

Uiteraard tussen de bedrijven door zonnen, bakje koffie doen, handwerken, knutselen, wandelen en 

fietsen. Strandje pikken en bij de strandbar genieten van de zon en zee. Zo nu en dan terrasje pikken in 

de haven of op de boulevard.  

 

Levensonderhoud  

Er zijn volop winkels en supermarkten waaronder ook Aldi en Lidl, mooie kleding en schoenen zaken, 

gespecialiseerde zaken op allerlei gebied. Je kunt alles krijgen. De gemiddelde prijzen liggen net iets 

onder die van Nederland.  

Uitstapje met de 4 weel drive GPS track 
rijden 

 

 

Een van onze berg wandelingen 
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Wel is het wennen dat veel zaken tussen 14 en 17 uur gesloten zijn. Daarna vaak tot 22 uur weer open. 

Daarnaast zijn er in de buurt twee grote shopping centra “Habaneras” en “La Zenia” 

 

Het weer/ klimaat 

De streek rondom Torrevieja staat bekend om het milde klimaat. Vooral in december en januari kunnen 

de nachten kouder zijn. Variërend tussen de 5 en 9 graden.  

Het is hier dan tenslotte ook winter. Veelal is het open weer met een prachtige blauwe lucht. De dag 

begint kouder met 10 a 14 graden maar tegen 11 uur begint het al aardig op te warmen. Zolang je uit de 

wind kunt blijven is het goed toeven op een ligbed.  

Op moment van dit schrijven is de temperatuur in Nederland -10 graden op datzelfde moment was het 

hier 19 graden en heel zonnig. Bizar als je daar aan denkt.  

 

Cultuur/uitstapjes.  

Er is hier in de streek van alles te doen. Er zijn 

enkele schouwburgen, sport complexen, golfbanen, 

watersport(havens), veel attractie parken (helaas 

niet open gedurende de maanden dat wij er zijn), 

openbare parken, petanca banen etc. 

 

Geijkte uitstapjes zijn de plaatsen Cartagena, Elche 

met de mooie palmboom tuinen en 

schoenenfabrieken, Alicante met de bijzondere 

betegelde lanen, een prachtige stad, Murcia. En 

wandelen langs de boulevard aan de zee gaat 

werkelijk nooit vervelen. 

Het verkeer is goed geregeld. Je moet wel wennen 

dat rechts GEEN voorrang heeft, maar dat is duidelijk 

aangegeven. Er zijn veel zebra paden. De voetganger heeft altijd voorrang. 

 

Conclusie: 

De reden waarom we dit zijn gaan doen en 

gelukkig ook kunnen doen is de gezondheid van 

Norbert. Hij voelt zich hier in ieder geval een 

stuk beter dan in de winterperiode in Nederland 

en daarvoor doen we het. Het leven in Spanje is 

relaxed en we genieten daar zoveel mogelijk 

van.  

Doordat het zo’n open weer is en veelal de zon 

schijnt kom je uiteraard veel meer buiten en ben 

je actiever. Natuurlijk heb je het gemis van de 

kinderen en kleinkinderen maar dankzij de 

communicatiemiddelen van deze tijd heb je toch 

veel contact met elkaar. En doordat ze een 

weekje komen logeren hier in Spanje heb je op 

een andere en intensieve manier contact met elkaar en dat maakt het toch ook weer heel leuk en 

speciaal. Het zijn keuzes die je maakt, we beseffen ons dat we op deze manier het beste uit twee 

werelden kunnen halen. 

Bloesem wandel tochten in februari en maart 
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n.a.v. verhaal Gerrit en Corrie Azink over Holländische Hof 

Geleerd en opgezocht bij en tijdens de (witte) Moezelwijn proeverijen 2018 

 

 

 

 

1. Omgeving 

2. De wijnstok 

3. Het klimaat 

4. Het oogsten 

5. Het vinificatieproces 

6. De soorten 

7. De opslag 

8. Het drinken 

A- Bijlagen 

 

 

Wijnen tot stand brengen heeft te maken met het weer, de bodem en hoe de druiven verder later 

verwerkt worden. Dat laatste is maar 6% van het totale maar tevens het belangrijkste. Elk wijnhuis 

heeft zijn eigen karakteristieke bereiding. 

 

1-Omgeving: 

Tijdens een caravan vakantie in Senheim aan de Moezel (17 km onder 

Cochem) zijn wij naar 3 wijnproef avonden geweest. De omgeving is prachtig. 

De Moezel strekt zich uit tussen Trier en Koblenz en heeft heel veel slinger 

bochten tussen de Eifel en Hunsruck door en omgeven met begroeide heuvels. 

Die heuvels die gunstig liggen voor de zon 

zijn vaak begroeid met wijngaarden. In elk 

dorpje langs de Moezel kom je ontelbare 

wijn huizen tegen. Zo ook dus in 

Senheim.2- 

 

De wijnstok (Rebe): 

Alte Reben kunnen wel tot 100 jaar en 

ouder worden. Op een gegeven moment 

zijn ze moe en geven niet meer zoveel 

vruchten af. Tussentijds nieuwe aanwas planten is kostbaar 

maar noodzakelijk. Pas na 4 jaar kunnen de eerste druiven 

geplukt worden. 

De wortels in de Schiefer(gesteente) kunnen tot wel tot 10 a 18 

meter diep hun wortels hebben en daar de mineralen en de 

 
WIJNPROEVERIJ Norbert van Eekeren 
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smaakstoffen. Aan de oppervlakte nemen ze wel het regenwater op maar daar komt niet de smaak 

vandaan.  

De “reben” worden wel 18 keer per seizoen stuk voor stuk in de hand genomen. Het opbinden, het 

snoeien het met gif bestuiven. Het plukken, de nazorg en terug snoeien etc. 

Zie onderaan onder A; Bijlage snoeien 

Wil je veel wijn dan gebruik je 4 zijtakken en buigt die einde seizoen in een ronding. Bij 2 zij takken 

gaat het meer om de kwaliteit. Met 1 tak moet de wijnboer wel heel goed weten wat de grond doet 

en of de plant niet te rijpe vruchten krijgt die bij de meeste aanraking of regen etc. alles doet 

ontploffen. Vanwege de aantasting van druiven door bijv. De meeldauw wordt er met regelmaat gif 

gesproeid. Op de vlakke velden gebeurd dit door smalle tractoren met spuitinrichting. De velden op 

de steile heuvels worden besproeid met een daarvoor uitgeruste helikopter. 

 

3-Klimaat: 

Het Moezel dal zorgt gedurende de winter voor een niet al te grote vorst. De warmere lucht van de 

moezel helpt hierbij. De “Rebe” kan in de winter tot -18 graden verdragen. Wanneer ze begin 

seizoen gaan uitlopen is het gewas zeer gevoelig voor vorst. Met water besproeien zoals in de 

Betuwe gedaan wordt gaat voor druiven niet op. Soms ziet het druiven seizoen er goed uit maar het 

komt meer en meer met het huidige onvoorspelbaar klimaat voor dat een heftige regen tijd of zelfs 

hagel grote gedeelte van de wijnkelder aantast. Soms moet je zelfs gokken als keuterboertjes 

eerder te plukken dus een mindere wijn kwaliteit accepteert of het risico dat de druiven worden 

beschadigd en je niets hebt. Kortom als de wijn in de fles is gebotteld kun je zeggen of het een goed 

wijnjaar was. 

 

4-Het oogsten: 

Om een fles wijn te produceren heeft men gemiddeld 1 kilogram druiven nodig. 

Je ziet een variëteit aan wijngaarden. Sommige lopen op vlak land sommige op middel steile 

hellingen en dan de super steile hellingen. 

Logisch dat op het vlakke terrein de bewerking veelal machinaal kan verlopen. Ook de pluk gaat 

stuk eenvoudiger soms machinaal. Anders wordt het met de wijngaarden die tegen de hellingen 

liggen. Je ziet soms rails tussen de wijngaarden lopen met aan de onderzijde een vertanding. Het is 

een soort monorail waar de treintjes op 

rijden met wat wagonnetjes. Hier wordt de 

pluk mee naar een centraal punt gebracht 

voor verdere verwerking. Op de derde 

avond zijn we bij een wijnboerin geweest 

waar de wijngaarden op de meest schuine 

flanken liggen. Hier moet nog traditioneel 

met een korf op de rug geplukt worden. 

Tros voor tros. Deze worden ook weer te 

voet naar een verzamelpunt gebracht 

waarna de plukker weer omhoog moet. 

Zeer, zeer zwaar werk. 

 

5. Het vinificatieproces: 

Tannine bepalen veel hoe de smaak van witte en rode wijn is. 
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Tannines zijn complexe moleculen en is een verzamelnaam 

voor chemische verbinden en komt voor in zowel witte als in 

rode wijn. Een ander woord voor tannines is looizuur, omdat de 

naam tannare in het Latijns looien betekent. Tannines is een 

element in wijn dat afkomstig is door de houten vaten waarin de 

wijn gerijpt is of van de druivenschillen, -pitten en -steeltjes en 

komen in de wijn tijdens het gistingsproces. In sommige 

gevallen wordt tannine ook kunstmatig toegevoegd. 

Wat is de functie van tannine? 

De tannine heeft een aantal belangrijke functies bij het maken van wijn. Tannine zorgt ervoor dat 

een wijn langer houdbaar wordt, door een rem te zetten op de groei van bacteriën. Het zorgt er 

daarnaast voor dat een wijn geleidelijker rijpt. Hierdoor ontwikkelen de specifieke geur- en 

smaakstoffen op een correct tempo. 

Een wijnboer mag in principe zelf bepalen hoeveel tannines er in de wijn komen. Dit gebeurt tijdens 

het mee gisten van de schillen. Hoe langer de schillen, pitten en steeltjes mee gisten, des te 

donkerder de kleur van de wijn en hoe meer tannine er in de wijn komt. Door een grotere 

hoeveelheid tannine in de wijn wordt deze ook langer houdbaar, maar duurt de afdronk wel langer 

(wanneer je de wijn achter in de mond aanvoelt). 

 

Tannine komt zoals eerder gezegd voor in zowel rode als 

in witte wijn. Wel is het zo dat in rode wijn meer tannine 

voorkomt dan in witte wijn. Dit heeft te maken door de 

verschillende manieren waarop rode en witte wijn wordt 

gemaakt. Bij het maken van rode wijn blijven de 

druivenschillen, -pitten en -steeltjes tijdens de gisting in de 

gistingstanks zitten die in contact komen met de te maken 

wijn (ofwel gistende most genoemd). Bij het maken van 

witte wijn worden de witte druiven eerst geperst, waardoor alleen het sap van de druiven in de 

gistingstanks verdwijnt zonder de druivenschillen, -pitten en -steeltjes. Om deze reden is witte wijn 

minder lang houdbaar dan rode wijnen. 

Hoe herken je tannines als je een wijn drinkt? 

Je ervaart de smaak van tannine het best door een druivenpit kapot te bijten in je mond of door een 

grote slok koude thee te drinken. De smaak hiervan is wrang en je mondhoeken zullen zich willen 

samentrekken. Zodra je een wijn proeft met tannine zullen veel mensen dit omschrijven als zuur. 

Zuur is niet het juiste woord, maar het is eerder te omschrijven als droog of bitter. Vergelijk het maar 

eens met een citroen of azijn, waar het zuur een stuk duidelijker aanwezig is. Zoals eerder gezegd 

zijn tannines o.a. nodig om wijn langer houdbaar te maken, maar niet alle wijnen hebben genoeg 

karakter om tannines mooi te kunnen verdragen. 

Tannine kun je ook goed proeven wanneer je bij het nemen van een slok wijn de mond wat 

samentrekt, of wanneer je een droog gevoel in je mond krijgt na het nemen van een slok wijn. Dit 

hoeft niet te betekenen dat de wijn niet goed is, want sommige zogenoemde bewaarwijnen zijn heel 

jong ook erg lekker om te drinken door de aanwezige tannines. Deze vallen mooi samen met het 

aanwezige fruit in de wijn. 

Door een teveel aan tannine (in verhouding met het aanwezige fruit) krijgt de wijn een iets harde en 

droge smaak. Maar mooie rijpe tannines dragen bij aan een mooie structuur van de wijn in de 

mond. Het is daarom voor de wijnboer essentieel om een goede balans te vinden qua houdbaarheid 

en smaak van de wijn.  
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Het vinificatieproces gebeurt in ouderwetse houten vaten die 

(na het seizoen en het bottelen), heel vaak met water en 

glycerine worden schoongespoeld om te voorkomen dat de 

vaten worden besmet met een schimmel of wat dan ook en de 

vaten waterdicht laat. Als een vat niet nat gehouden wordt zal 

hij gaan lekken dan wel uiteen vallen. Tegenwoordig gebruikt 

men net zoals bij bieren RVS of polyester tanks. Deze zijn met 

chemische middelen zeer snel te reinigen. Persoonlijk vind ik 

dat dan de romantiek een beetje verdwijnt. Bovendien moet dat 

hout iets doen met de smaak lijkt mij. 

Tijdens het vinificatieproces proces gaat de wijnboer 2 keer per 

dag de wijnen controleren want tijdens dit proces gebeurd er 

van alles met de wijn in wording. Pas in november gaat men 2 

tot 3 keer per week de wijnen controleren. Als de wijnen in 

RVS tanks worden geformatteerd is de controle veel eenvoudiger door het aanwezige kraantje. Bij 

de houten vaten moet de bovenste stop eruit. Komt een slangetje in dan aanzuigen in een glas 

laten lopen en inhoud slangetje weer terug in het vat en de stop er weer op. Dus bewerkelijker. 

 

De vinificatie of wijnbereiding is het geheel van de verrichtingen noodzakelijk voor de verandering 

van de most (de geperste druiven) in wijn. Sommige van deze verrichtingen zijn noodzakelijk, zoals 

de alcoholische vergisting (of alcoholische fermentatie) en andere mogelijk, om het profiel van de 

wijn te verfijnen, zowel op aromatisch niveau als qua smaak. 

Het vinificatieproces bij zoete witte wijn is hetzelfde als bij droge witte wijn. Bij de vergisting blijft 

normaal gesproken de gisting doorgaan totdat alle suiker is omgezet in alcohol. Maar wanneer de 

most heel zoet is stopt de alcoholische vergisting vanzelf bij een alcoholpercentage van ongeveer 

14 à 15%. De gistcellen sterven dan af. De vergisting kan ook gestopt worden door toevoeging van 

zwaveldioxide, alcohol of door de gistcellen eruit te centrifugeren. 

Druiven worden gekneusd om most te maken 

Zodra druiven gekneusd zijn beginnen de van nature op de schil zittende gistcellen de suikers in het 

sap om te zetten in alcohol en koolzuur. Bij lage temperatuur wordt dit proces vertraagd.  

 

Most: 

Most is in de wijnmakerij de naam voor het vers geperste, maar nog niet vergiste sap van druiven of 

andere vruchten. Bij de wijnbereiding doorloopt het pers-sap verschillende stadia: sap, most en ten 

slotte wijn. 

Op de schil van druiven zitten gistcellen. Als 

druiven worden geperst dan treedt spontane 

gisting op. Soms wordt speciale gist 

toegevoegd. De most is dus niet meer het 

zuivere sap, maar ook nog niet de wijn. Bij 

commerciële verhandeling en vervoer mag de 

most maximaal één volumeprocent alcohol 

bevatten. Door middel van vacuümdestillatie, 

osmose- of vriesdroogtechnieken kan men het 

watergehalte van de most wijzigen, zodat de 

smaak al vanaf de vinificatie gestuurd kan 

worden. 

 

Aan wijn worden vaak verschillende hulpstoffen toegevoegd om een bepaald effect te bereiken, 

zodat bijvoorbeeld de kwaliteit over verschillende jaren gelijk blijft. Enkele van de meest gebruikte 

toevoegingen zijn sulfiet (voor het doden van ongewenste bacteriën en oxidatie te beperken), 
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tannine (om de groei van bacteriën te beperken) en suiker (voor een hoger alcoholpercentage). 

Daarnaast worden er diverse andere stoffen gebruikt, waaronder: 

✓ voor de zuurgraad: wijnsteenzuur 

✓ klaringsmiddelen: aluminosilicaat, arabische gom, calciumalginaat, caseïne, ei-proteïne, 

gelatine, ijzersulfaat, isinglass, kaliumalginaat, kaliumcaseïne, melkeiwit, plantaardig eiwit en 

siliciumdioxide 

✓ ter ontkleuring: actieve koolstof en polyvinylpyrrolidon (PVPP) 

✓ ter ontzuring: calciumcarbonaat, kaliumbicarbonaat, kaliumnatriumtartraat en 

melkzuurbacteriën 

✓ ontgeuren: kopersulfaat 

✓ voor meer detaillering: houtsnippers, metawijnsteenzuur en water 

✓ verrijking: geconcentreerde druivenmost, sacharose, tannine en zuurstof 

✓ enzymen: betaglucanase, pectolyase en urease 

✓ voor de fermentatie: ammoniumbisulfiet, ammoniumsulfaat, ammoniumsulfiet, 

diammoniumfosfaat, droesem, gistcelwanden, gisten en thiamine hydrochloride 

✓ zuurteregelaars: calciumfitaat, citroenzuur en kaliumferrocyanide 

✓ stabilisatoren: calciumtartraat, gistmannoproteinen en kaliumbitartraat 

✓ conserveermiddelen: allylisothiocyanaat, argon, ascorbinezuur, dimethyldicarbonaat, 

kaliumbisulfiet, kaliummetabisulfiet, kaliumsorbaat, koolstofdioxide, lysozymen, sorbinezuur, 

stikstof en zwaveldioxide 

 

6.-De soorten: 

Qualitätswein mit Prädikat. 

Het niveau ligt wegens de toevoeging Prädikat hoger dan 

QbA. Volgens de Duitse wijnbouwwetgeving wordt het 

niveau van Prädikatswein weer onderverdeeld in de 

kwaliteitsklassen: Kabinett, Spätlese, Auslese, 

Beerenauslese, Trockenbeerenauslese en Eiswein. 

Onder andere de volgende eisen gelden voor alle klassen 

Prädikatsweinen: 

• De gebruikte druiven voor een bepaalde wijn 

moeten allen afkomstig zijn uit een enkel Bereich. 

(een nauw omgeschreven gebied met wijngaarden) 

• De wijnbereiding moet in het voorgeschreven 

gebied plaatsvinden. 

• De wijnstokken moeten van een erkende 

druivenvariëteit zijn. 

• Chaptaliseren (Duits: Anreicherung of verbesserung) is verboden. 

• Het restzoet verhogen na de gisting is wel toegestaan, maar alleen als de daarvoor 

gebruikte most van minstens dezelfde kwaliteit is. Binnen de klassen zijn zo smaakrichtingen 

van halfdroog tot zoet mogelijk 

• De wijn mag niet vóór 1 maart van het volgende jaar gebotteld en verkocht worden. 

• Het minimale natuurlijke potentiële alcoholpercentage is wettelijk vastgesteld. Wijnen mogen 

worden gemengd binnen een bepaald kwaliteitswijngebied, 

• De wijn mag niet met eikenhout-schilfers behandeld worden. (Wordt weleens gedaan om 

lagering op eikenhouten vaten te imiteren.) 

• De wijn moet zijn onderworpen aan officiële organoleptische, analytische en juridische 

onderzoeken.  
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Pas als al deze onderzoeken succesvol zijn afgerond krijgt de wijn een officieel document met AP-

nummer (Amtliche Prufungsnummer), die als verplichte informatie op het etiket moet worden 

aangegeven. 

Voor elke kwaliteitsklasse geldt voorts een minimum mostgewicht uitgedrukt in graden Oechsle. Per 

Duitse wijnbouwstreek en druivensoort kan deze waarde variëren. Bij benadering zijn deze 

minimaal voor, 

➢ Kabinet: 73 graden Oechsle 

➢ Spätlese: 85 graden Oechsle 

➢ Auslese: 95 graden Oechsle 

➢ Beerenauslese: 125 graden Oechsle 

➢ Trockenbeerenauslese: 150 graden Oechsle 

➢ Voor eiswein geldt eveneens een minimum mostgewicht van 125 graden Oechsle. 

In de praktijk echter ligt deze vaak veel hoger. Vaak veel meer dan 180 graden. 

Vreemd is dat tijdens de proeverijen hier helemaal niets over verteld wordt. Waarschijnlijk gaat dat 

te diep in de materie. 

 

7-Opslag: 

Flessen recht op is vandaag de dag niet meer zo’n probleem. Zeker met de komst van de 

schroefdop. Deze wil nog wel eens gaan lekken bij ligging en dan vormt zich een schimmel tussen 

de dop en de folie er om heen. Als je zo’n fles hebt gewoon netjes afboenen en de dop los 

schroeven. De wijn is nog goed om te drinken en te genieten. 

De huidige gebruikte kurk is tevoren helemaal ontsmet, samen geperst en vrij van schimmels. Een 

wijn met een kurksmaak is eigenlijk al bedorven. De kurk draagt overigens een beetje bij aan de 

smaak van de wijn immers er kan zuurstof bij en dat beïnvloed het proces. 

 

Hoe donkerder de fles hoe beter omdat dan het meeste UV licht wordt tegen gehouden. Ook 

flessen die erg bestoft zijn wordt gemeden omdat je niet weet hoe goed die opgeslagen zijn 

geweest. Het is ook niet altijd zoals men denkt hoe langer in de fles hoe beter. Sommige wijnen 

komen daar voor in aanmerking maar het meest kun je het rijpingsproces in de fles vergelijken met 

een berg opklimmen. Eenmaal op hoogste punt is de wijn het beste. Daarna gaat het snel berg 

afwaardering. De kunst zit hem in het vinden hoe hoog de berg is. Meestal gaat dit op bij wijnprijzen 

vanaf 27 tot 300 euro. 

 

8-Het drinken 

Drie keer een wijnproef avond gehad waar met name De Riesling vaak voor komt. Riesling Classic 

bijvoorbeeld erg lekker met 11,3 suikergehalte 6,8 g/l zuurtegraad en 12,5 % alcohol. 

Een Senheimer Lay Riesling feinherb heeft 20,3 gram/ltr. Suiker, 6,5 g/l zuur en heeft 13% alcohol. 

Er zijn Weinen met maar liefst 80g/l. suiker. Ongeveer 4,5% alcohol maar deze zijn mierzoet. 

 

Glas en vasthouden: 

Een wijnglas aan het dunne. Steeltje 

vast houden. Ten eerste blijft het glas 

schoon. Ten tweede je ziet de wijn 

beter. Bijvoorbeeld na het ronddraaien 

waarbij de aroma’s beter geroken 

kunnen worden. 

Ten derde bij het vasthouden aan de 

voet gaat het walsen van het glas beter 

dus ook meer de aroma. 

Met een fles met schroeffitting is niks mis, maar je mist een stuk romantiek. Je kijkt meer naar de 

fles en de voorbereidingen met kurkentrekker heeft wel iets. Bij een fles met schroefdop moet de 
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wijn tevoren al op smaak zijn gebracht want daarna kan er geen zuurstof meer bijkomen. Een 

kunststof kurk is uit den boze bovendien laat deze heel veel zuurstof toe en moet je dus verdomd 

goed weten of de wijn nog wel drinkbaar is. 

 

Droge of halfdroge wijn, Riesling: 

Hoe droger de wijn hoe minder zoet 8gram suiker (dus bij minder suiker heeft de wijn een hoger 

alcohol percentage) en loopt dan op naar 12% alcohol.  

TIP: de eerste slok wijn is wennen. Afhankelijk van wat je tevoren hebt gegeten moeten je smaak 

papillen (tong) eerst wennen. De tweede slok van dezelfde wijn smaakt al weer heel anders. 

Het gaat om de totale beleving (denk aan vakanties) wel/geen stress, gezelschap, omgeving etc. 

 

Bijlagen: 

A-Snoeien. 

Guyot snoei: geeft meer opbrengst omdat de meeste vruchtbare ogen behouden blijven. De 

belasting van de stok is echter groot waardoor de kwaliteit achteruit kan gaan. Al het tweejarige 

hout wordt weggesneden waardoor eventueel door schimmel aangetast hout weg valt. Elk jaar 

moet(en) een (enkel guyot) of twee (dubbel guyot) nieuwe scheut(en) platgelegd en aangebonden 

worden. Dit is een tijdrovend en precies werk omdat de kans op scheuring (breuk) aanwezig is. Er 

blijft weinig oud hout aan de wijnstok waardoor er mogelijk onvoldoende reserves kunnen ontstaan. 

 
 

 

Zomer snoei: 

In de zomer worden de niet 

bloeiende uitlopers op 5 tot 7 

bladeren terug geknipt om 

zorg te dragen voor 

groeikracht en voldoende 

suikers in de druiven. Ook 

kunnen de in de bladoksel 

gevormde druiven hierbij 

eventueel een rol spelen als 

er onvoldoende gezond blad 

aan de hoofdscheuten zit. 

Normaal gesproken haal je de 

druiven telkens weg. Snoei de bloeiende scheuten tot twee bladeren boven de derde tros terug. Bij 

tafeldruiven snoei je tot twee bladeren boven de eerste tros terug. Te laat verwijderen van de 

overtollige scheuten kan ertoe leiden dat de bessen door wateronttrekking door de overtollige 

scheuten en de weelderige groei ervan verdrogen en afvallen. Deze verschijnselen noemt men 

lamsteligheid. 
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Bezoek ook eens de internet sites van onze adverteerders. 

Dit kan ook middels de link naar: 

“http://nederlandseclubvoorbritsecaravans.nl/” 

 

 

 

Dealers 

 

Weel Caravans            Helderseweg 50 

    1817 BA Alkmaar 

 

Cor Olie Recreatie     Weg en Bos 1 

    2661 DG Bergschenhoek 

 

Caravanlife Gorter  Danielsweg 2 

    4451 HP Heinkenszand 

 

Riant Caravans  Grensweg 6 

    8937 AN Leeuwarden 

 

Service Dealers  Marcar Caravans 

    Den Sliem 9 

    7141 JE Groenlo 

http://www.weelcaravans.nl/
http://www.corolie.nl/
http://www.campinglife.nl/
http://www.caravandream.nl/
http://www.wittelterbrug.nl
http://www.campingterleede.nl


 

http://www.vdboon.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoop en verhuur van Weinsberg campers! 
 

 

http://www.corolie.nl
http://www.corolie.nl

