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De blik vooruit!
Zoveel mensen, zoveel wensen. Niets mis mee. Ook camperaars
hebben wensen, maken plannen, tonen ambities. Zo werd er ook
in de recente vergadering van de ledenraad van gedachten
gewisseld over de toekomst van het camperen en de rol van de
NKC daarbij. Boeiend... en van belang. Er kwam hierbij van alles
aan de orde: de economische crisis, de ontwikkelingen in de
technologie en op het gebied van communicatie, de uiteenlopende wensen van huidige en toekomstige camperaars en wat al niet
meer. De NKC moet er rekening mee houden bij het bedenken
van een scenario voor de toekomst. Want daar zijn we mee bezig:
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een visie op de toekomst ontwikkelen. Ik zal u met regelmaat op
de hoogte houden van de voortgang en betrekken bij dat proces.
Over voortgang gesproken: appt (spreek uit: ept) u al? Gebruikt
u de campercontact-app al? Dan bent u een van de meer dan
zevenduizend die de app al hebben geïnstalleerd. Tevreden? Wat
een geweldig ding is het toch. Een nuttig, modern en technisch
hoogstaand product, waarbij de inbreng van camperaars een
ijzersterke troefkaart vormt. Een stap vooruit.
Teleurstellend ten slotte is het volgende. Mijn eerste weekje camperen is er niet van gekomen. De timing van een kleine verbou-
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w
wing
thuis was niet geheel gelukkig gekozen.
M
Maar
er is geen sprake van afstel. Ook hier is
d blik vooruit gericht: die campervakantie
de
gaat er komen!
Goede reis en veel camperplezier!
Stan Stolwerk, directeur NKC

Coverfoto: Gorilla
Met de ﬁets op campervakantie
Kijk verder op pagina 30 en 56.
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

Vrouwen achter
het camperstuur
Op badenvaart
in Hongarije

Fietsen mee:

regels in Europa

Kijk verder voor het colofon op pagina 90.
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