
4 | Kampeerauto nr. 8/2013 NKC

Inhoud

342419 Winterbanden 
vaak verplicht

Internet 
onderweg

Signalement: 
Dethleffs Evan

Kampeerauto
Signalement: Dethleffs Evan 19
Europa verplicht winterbanden 24
Accessoires: Sneeuwkettingen 26
Overwinteren in de stalling 29
Internetten onderweg 34
Camperbouw leidt tot nieuwe bedrijf 39
Camperkiekerariteiten XXL 48
Trimsalon op wielen 50
 

Wat u allang weet en mij telkens weer opvalt: camperaars zijn aldoor 
bezig met hun reisavonturen. Napraten over de recente reis, het delen 
van de mooie ervaringen met bevriende camperaars, plannen van een 
volgend avontuur, het onderhoud van de camper, het uitwisselen van 
technische tips … het is een levenswijze!
En bij dat alles inspireren de redacteuren van Kampeerauto u graag. 
Ze slagen er telkens weer in een dik nummer met informatie en bele-
ving te maken: lof voor hen!
Ik heb in Soesterberg veel mooie zomerverhalen mogen horen, maar 

365 dagen camperplezier = 365 dagen KA-leesplezier
niet in de orde van het verhaal dat in deze Kampeerauto te lezen is. 
Trefwoorden: Iran, gezin, camper… Nieuwsgierig? Ga snel naar pagina 62.
U bent met technologische ontwikkelingen in en om de camper ver-
trouwd. Ook als het gaat om informatie- en communicatietechnologie? 
De redactie zet een aantal zaken rondom internet en de bereikbaarheid 
op een rijtje. Doe er uw voordeel mee. Net als met de items over de 
aanstaande winter. Brrr: tips en tricks, van stalling tot winterbanden 
en sneeuwkettingen… Zoals ik al opmerkte: het houdt nooit op voor de 
camperaar. Het is een way of life.
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Speciale aandacht, tot slot, voor de verkiezing van 
de NKC Kampeerauto van het jaar. Uniek want 
u, als gebruiker, consument, bepaalt. U treft de 
genomineerden aan en nu is het aan u om online 
uw stem uit te brengen.

Veel camperplezier wensend,

Stan Stolwerk, directeur NKC
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Met de camper naar de sauna

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

Coverfoto: Simone Gerard
Een bezoek aan de sauna is lekker en gezond  
en vaak kun je er met de camper overnachten.
Kijk op pagina 76.

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 98.
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