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322619 Merkje meer Bandenspanning
Signalement:  
Hymer Tramp

Actueel Kampeerauto

Wat mij betreft: heerlijk, de winter is het land uit! De campers worden 
uit de stallingen gehaald, gecheckt en opgefrist... Alles weer veilig en 
tiptop: eropuit!
Waarschijnlijk zit u ook weer boordevol reisplannen voor het voorjaar 
en de zomer. Met het oog daarop hebben we al vast een cadeautje 
meegestuurd: een reisgids met actieve ontdekkingstochten.
Het jaar start ook goed voor het team van Kampeercentrum Budel te 
Budel, verkozen tot NKC Kampeerautobedrijf van het jaar 2013, een 
nieuwe onderscheiding van de NKC. Van harte gefeliciteerd!
Ook hier in Soesterberg zijn volop plannen om de service en kennis op 

Voorjaar: vol plannen! het door u gewenste niveau te houden en waar mogelijk nog te ver-
beteren. Vandaar dat ik u vraag om de website in de gaten te houden, 
want de NKC komt met een nieuwe service. Er is een app in de maak, 
waarmee alle informatie van de NKC-website Campercontact.nl voor de 
mobiele telefoon beschikbaar komt.
Met het oog op uw onbezorgde camperplezier staat er weer veel 
lezenswaardigs in dit magazine. Ik kan het niet laten er een paar zaken 
uit te halen. Als 15-jarige een camperplaats ontwikkelen! De jeugd 
heeft de toekomst, zie pagina 50. En herkent u uw eigen favorieten in 
de inventarisatie van favoriete vakantielanden, zoals opgesteld door 
de redactie, op pagina 53. Zoals te zien op de cover, is de Gorges du 
Tarn zonder meer mooi. Qua natuur, activiteiten – ga zeker eens het 
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water op aldaar! –  eten en drinken, maar ook qua 
stuurmanskunst is het een uitdagend gebied. Nog 
een (laatste) tipje van de sluier (?!): het artikel over 
naturisten onder de camperaars...

Veel lees- en camperplezier!

Stan Stolwerk, directeur

Kampeerauto is het verenigingsperiodiek 
van de NKC (Nederlandse Kampeerauto Club) 
dat negen keer per jaar verschijnt. 

Coverfoto: Leo van Dooren
Kruip-door-sluip-door in de Gorges du Tarn
Kijk verder op pagina 77
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Kijk verder voor het colofon op pagina 90.
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