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Naar Kroatië voor een FICC-overleg, voor mij voor de eerste keer. 
Tijdens de vliegreis ervaar ik weer hoeveel belemmeringen er zijn bij 
het reizen. En die verschillen tussen de landen... In de vergadering 
komt dat nog pregnanter naar voren. We hebben nog een wereld 
te winnen. Meer uniformiteit en minder knelpunten in regelgeving, 
met name op het gebied van mobiliteit.
Mijn eerste Ledenraad. We kijken terug op een goed verenigingsjaar 
2012, maar werpen ook de blik vooruit. De toekomst van kamperen, 
ontwikkelingen binnen het camperen, effecten van de crisis, nieuwe 

Primeurs!
technologie en de behoefte van nieuwe generaties camperaars.  
Prikkelende stellingen houden de dialoog op gang en er zijn veel 
enthousiaste reacties van de deelnemers.
De NKC-camper, nieuw voor iedereen. Wat een plaatje! Bent u hem 
al tegengekomen? Promotioneel timmert de NKC in 2013 aan de 
weg met de inzet van deze eyecatcher. Dit jaar mogelijk gemaakt 
door Adria.
Even wat jargon bij nog een primeur. De app: waarschijnlijk heeft u 
hem al in uw device staan. Een mooie spin off van door co-creatie 
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ontstane content, want ook de NKC doet aan 
crowdsourcing. Hip en bovenal handig.
Nog een laatste primeur: mijn eerste week op 
pad met een camper. Reisdoel: Normandië en 
Bretagne. We gaan ervan genieten!  

Ik houd u op de hoogte.

Stan Stolwerk, directeur 
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Lees op pagina 54 over alle soorten en maten  
camperplaatsen in Nederland.

NKC (Nederlandse Kampeerauto Club)
Amersfoortsestraat 124 B, 
3769 AN Soesterberg
T: 033-467 70 70 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
E: info@kampeerauto.nl I: www.kampeerauto.nl

Kijk verder voor het colofon op pagina 90.

o
c

Carbage Run: race tussen opknappertjes  50
Nederlandse camperplaatsen  54
Waar zijn wij welkom?  59
Eye aan het IJ  61
Zwervend naar Innsbruck  65
Belgische Ardennen anders  70
Beroemd maar onbekend: Schengen  73
Onderweg naar...  75
Rondje Zwerven: Normandië   77
Toeristisch allerlei  80


