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PRAATPAAL

Geniet van (een verenigd) Europa
Veel enthousiaste vakantie- en reisverhalen mocht ik de afgelopen maanden horen van onze camperaars. ‘We‘ zijn weer door
heel Europa (en daarbuiten) getrokken, hebben mooie avonturen
beleefd, de natuur ervaren, mensen en culturen ontmoet.
Natuurlijk bereikten mij ook weer signalen van kleine en grotere
ergernissen onderweg. Elk land zijn eigen regels voor camperaars.
Verwarrend hoor: moeten er nu drie of vijf rode strepen op het
bord op mijn lading achterop de camper staan? Het is maar net
in welk land je bent. Onderdeel van ons Europees eenwordingsproces?! Voorlopig moeten we er maar mee leven en ernaar
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handelen. Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat we
dat samen opgelost hebben.
Ik zal in elk geval ‘medestanders’ zoeken bij de grootste camperen caravanbeurs van Europa, die morgen begint in Düsseldorf
en later in Parijs bij de internationale vergadering van de FICC.
Samen staan we sterker in onze strijd de wet- en regelgeving
binnen Europa beter af te stemmen.
In deze editie van Kampeerauto duiken we overigens in de regels
voor het meenemen van huisdieren. Ook daar valt nog veel te winnen voor Europa. Veel leden camperen samen met hun huisdier. Zij
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Kampeerauto is het verenigingsperiodiek
van de NKC (Nederlandse Kampeerauto Club)
dat negen keer per jaar verschijnt.

k
kunnen
hun voordeel doen met dit artikel.
W eens gehoord van het nieuwe rijden?
Wel
De redactie ging op pad met de uitvinder
van dit concept. Wellicht kunt u het in de
praktijk brengen tijdens een hoofdstedentrip. In dit nummer trekken we daarvoor
naar Noord-Europa. Europa dat zoveel
moois te bieden heeft …
Stan Stolwerk, Directeur NKC
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hoofdsteden
verkennen
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Neem je huisdier mee op reis;
ken de regels in het buitenland
Kijk op pagina 39
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