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bij RCN
Wilt u op reis, maar weet u niet waar te beginnen? Laat RCN al het uitzoekwerk 

doen. RCN biedt namelijk mooie routes, gezelligheid en enthousiaste 

begeleiding tijdens de georganiseerde groepsreizen. Er zijn twee groepsreizen 

in Nederland en er zijn drie reizen in prachtige Franse regio’s. Zo ziet u 

historische dorpjes, knusse markten, kastelen, wijngaarden, stranden en ander 

prachtig natuurschoon. Er zijn verschillende mogelijkheden: u toert met uw 

eigen camper of caravan of komt alleen met de auto. RCN regelt alles, zodat u 

altijd zorgeloos geniet van de vakantie.

Groepsreizen

“De RCN-

groepsreizen 

staan voor 

gezelligheid 

en samen 

cultuur 

bekijken”

GROEPSREIZEN NAAR FRANKRIJK  

Bretagne - Vendée  

28 mei tot 20 juni    

Gorges du Verdon - Côte d Ázur   

25 augustus tot 17 september

Dordogne - Aveyron  

2 september tot 25 september  

Prijs € 730,- per persoon

GROEPSVAKANTIE IN 

NEDERLAND

Uitwaaien aan het strand 

vanaf RCN Toppershoedje

17 mei tot 28 mei 

Prijs € 355,- per persoon

Fietsvakantie 

vanaf RCN de Roggeberg

20 juni tot 1 juli 

Prijs € 355,- per persoon

Vraag het gratis uitgebreide dag-tot-dagprogramma 

aan. Hierin vindt u een compleet overzicht van alle 

excursies en activiteiten per reis. Ga naar 

rcn.nl/groepsreizen of bel met 0343-513547.
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Voorwoord
Niets blijft zoals het was,van de 280 leden ooit zijn we ge
daald naar de 92.
Waar zijn ze gebleven,de reden van opzeggen zullen divers
geweest zijn.
Wij zijn 33 jaar lid en hebben veel van die mensen gekend
en onderling activiteiten georganiseerd.
De herinnering vervaagd zoals van een oude film die je ooit
gezien hebt.
Maar ga je in een vlaag van nostalgie oude video,s of dozen
met foto,s bekijken,dan daagt het een en ander weer.
Zij geven een blik in de tunnel van het verleden.
Het gezamenlijk belang van onze geliefde Solifer schept
een band.
Uiteraard zijn er ook hechte vriendschappen ontstaan.
Bij ons zit de Soliferclub in onze genen en is het een deel
van ons leven .
Gelukkig zijn er ook nog nieuwe leden bijgekomen die heel
aktief zijn binnen de club.
En laten we vooral de nieuwe partners van leden niet ver
geten die zich snel thuisvoelen.
Alles wat verdwijnt maakt weer plaats voor iets anders.
De Soliferclub , daar zit nog steeds toekomst in.
 
Annie Kranendonk
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Woord van de voorzitter maart 2012 - 2016
 

Als het clubblad bij u wordt bezorgd is voor mij als voorzitter van de Soliferclub Nederland (SCN)  het eerste
jaar bijna voorbij. Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie heb ik in mijn praatje aan
dacht besteed aan het verleden en de toekomst. De punten uit het praatje zijn onder het
woord van de voorzitter in dit blad opgenomen.
 
Als voorzitter werk je samen met de bestuursleden en geef je met elkaar invulling aan de ac
tiviteiten die we met elkaar binnen de club hebben afgesproken. Het is daarbij de kunst elkaar
goed en volledig te informeren en wanneer nodig aanvullende informatie op te vragen. Ook

het verkrijgen van informatie van en voor de leden vraagt de aandacht. In een tijd dat je 24 uur per dag
bereikbaar bent en beschikt over de meest moderne communicatie middelen komt het (incidenteel) voor
dat de boodschap niet overkomt, de informatie niet duidelijk is of er wordt niets mee gedaan.
 
Tot zover het eerste deel van mijn woord van de voorzitter maart 2012
 
Nu vier jaar later en met nog één jaar als voorzitter voor de boeg merk ik dat het onderdeel informatie delen
en communicatie grote aandacht verdient. Waarbij de inbreng van een ieder van belang is.
 
Ons clubblad kan zich meten met dat van andere caravanclubs en daarbij bevinden wij ons bij de top. Het
vullen van de vaste rubrieken en reisverslagen gaat eigenlijk vanzelf. Maar op de oproep van Gerrie en Hans
Schoots om door leden de rubriek voorwoord te laten schrijven kwam helaas geen enkele reactie.
Met onze website gaat het eigenlijk niet anders. Vaste items krijgen een plaats. Maar rubrieken waar de leden
van zich kunnen laten horen komen niet echt van de grond.
 
Voordat een editie van het clubblad wordt uitgebracht gaat er een lange voorbereidingstijd aan vooraf. Op
de website  kunnen we de actualiteit plaatsen.
 
Het bestuur en de leden van de commissies hebben het voornemen om in de huidige samenstelling en die
van na de Algemene Leden Vergadering (ALV) het onderwerp informatie en communicatie hoog op de
agenda te zetten.
Voor de leden een mooie gelegenheid om aan te geven waar die extra aandacht naar toe zou kunnen
gaan. Of anders gezegd, wat mist u.
 
Ondanks de forse daling van het ledenaantal lukt het nog steeds om leden te vinden die een bestuursfunc
tie gaan bekleden of  lid van een commissie willen worden.
De bestuurs- en commissieleden die aftreden wil ik tijdens de ALV graag bedanken voor hun bijdrage aan
de club. De nieuwe leden wil ik succes wensen.
Een mooie aanleiding om naar de ALV te komen.
 
De contacten met Kabe en Polar club zijn goed. Het was fijn om te worden uitgenodigd voor de nieuwjaars
receptie van de Kabe club.
Op zaterdag 30 januari ben ik naar camping ’t Liederholt in Beekbergen gereden en heb genoten van de
goede sfeer. Fer Voskuijl, de voorzitter van de Kabe club, gaf bij de introductie van mij aan dat de leden van
de Kabe niet bang hoefden te zijn dat ik leden kwam ronselen. Er worden namelijk geen nieuwe Solifers meer
in Nederland aangeboden. Het was pijnlijk om Peter Vlaanderen, de agent voor Kabe Zweden in de Benelux
en Duitsland te horen zeggen dat het met de Kabe heel goed gaat.
Het was goed om in anderhalf uur ervaringen uit te wisselen. Na de nieuwjaarsreceptie werd de algemene
ledenvergadering gehouden. Daarna gingen ze met elkaar aan tafel. 
 
Ook de contacten met de NCC zijn uitstekend. In het kader van win win is er een overeenkomst opgesteld
die in de ALV aan de leden wordt voorgelegd. Voor de strekking en inhoud verwijs ik u naar de stukken die
naar de leden zijn verstuurd.
Helaas gaat de voorgenomen reis via een aantal NCC campings niet door. U leest hierover meer elders in
het clubblad.
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Ook dit jaar is er een kans om onze Scandinavische clubgenoten te ontmoeten.
De Soliferclub Zweden organiseert de Interrally 2016. Een aantal leden gaat daar naar toe en het is een mooie
kans om het over de toekomst van de Solifer te hebben.
De deelnemers van de Soliferclub Nederland aan de interrally krijgen de vlag mee, want in 2019 mag de
Soliferclub Nederland de interrally organiseren.
Inschrijven kan via de Soliferclub website, zie ook informatie elders in het clubblad en/of website.
 
Het bestuur heeft al eerder aangegeven dat de oudere Solifers, zeg maar de “old timers” kansen bieden.
Kansen wat betreft het uitwisselen van kennis en ervaring en het op peil houden van de caravan en het le
denaantal. Voorbeelden zijn de caravanclubs die de modellen van de SMV  http://www.dutchsmvfriends.
nl/ en Constructam http://www.constructamcaravanclub.com/ met liefde in stand houden.
Toen ik het idee deelde met een echte techneut was zijn eerste reactie: “dat gaat je niet lukken, een Soliferist
is geen doe-het-zelver maar laat het werk door een bedrijf uitvoeren”.
 
Er is dus weer genoeg om met elkaar over te praten en dat kan mooi tijdens de ALV of bij een activiteit. Ik kijk
u daarbij graag in de ogen.
 
Jaap van der Torre,
voorzitter Soliferclub Nederland         
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Algemene Leden Vergadering text
 
Het bestuur van de Soliferclub Nederland nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden
Vergadering
 
Datum: zaterdag 9 april 2016;  Plaats: Camping de Waterjuffer te Harfsen;  Tijdstip: 14.00 uur
 
Agenda : 
1. Opening door de voorzitter
 
2. Vaststellen van de agenda
 
3. Ingekomen stukken
mail familie Molenaar betreffende het onderhoud van de AED
 
4. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV d.d. 22 maart  2015
 
5. Jaarverslagen
Secretaris, ledenadministratie en redactiecommissie
Activiteitencommissie
Technische commissie
Advertenties en PR
 
6. Financiën
Financieel verslag 2015
Verslag van de kascommissie 2015
Begroting 2016
Meerjarenbegroting 2015 - 2020
Benoeming kascommissie
 
7. Samenstelling bestuur
Rooster van aftreden
Jaap van der Torre: voorzitter, 2017
Marianne van Keulen: secretaris, 2016, niet herkiesbaar
Het bestuur draagt voor:
Didi Lindhout, een vertrouwde naam.
Didi heeft haar sporen al eerder verdiend als secretaris en het bestuur prijst zich gelukkig dat zij wederom
deze taak op zich wil nemen.
Leo van Boheemen: penningmeester, 2018 of eerder als er een opvolger is gevonden.

Algemene Leden Vergadering
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Ria Lammers: bestuurslid, aftredend
Het bestuur draagt voor :
Jan Molenaar, interim voorzitter AC voor een jaar.
Jan heeft bewezen als AC lid zijn mannetje te staan. Het bestuur heeft het volste vertrouwen in zijn tijdelijk
voorzitterschap.
Piet Goudriaan: bestuurslid,2017 
                                                                                                                                                                                    
8. Samenstelling commissies
Activiteitencommissie
Ria Lammers: voorzitter AC, aftredend
Voordracht bestuur: zie bovenstaand.
Leden:
Jan Molenaar: 2016, herkiesbaar.
Jan stelt zich beschikbaar als interim voorzitter.
Jannie van der Torre – Hoek: 2017   
Het bestuur draagt voor :
Lilian van der Hout
Corry van Wijk
 
Technische commissie:
Piet Goudriaan: voorzitter TC, 2017
Leden :
Peter Edelman, 2016, herkiesbaar
Peter stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn.
Reinier Bijkerk, 2017
 
Redactiecommissie :
Voorzitter: Marianne van Keulen
Het bestuur draagt voor: Didi Lindhout
Leden:
Hans en Gerrie Schoots : 2017
Website:
Arjan van Wakeren
Henk Griffioen: oktober 2015 gestopt.
Het bestuur dankt Henk van harte voor zijn inbreng en inzet voor de website en Facebook.
Als opvolger van Henk draagt het bestuur Onno de Gans voor.
Onno is bekend met het bouwen van websites en zal dus een waardevolle aanvulling zijn voor de redactie
commissie.
Jacob Dijkhuizen
 
Archief
Jan Molenaar, 2016.
Jan stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn.
 
PR:
Ad interim: Jaap van der Torre
 
9. Huldiging jubilarissen
De volgende leden zijn 25 jaar lid: familie Plijnaer
 
                                                                             PAUZE
 
10. Alliantieovereenkomst tussen NCC en SCN
 
11. Behandeling rallykalender en vernieuwd rallyreglement.
Programma: zie elders in het blad.
 
12. De toekomst van de Soliferclub
 
13. Rondvraag
 
14. Sluiting en vaststellen volgende vergadering.        
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ad 3
Ingekomen mail Jan en Christine Molenaar:
 
“ Hoe oud is de defibrillator van de SCN?”
Even googelen: de batterijen kunnen tot 6 jaar mee.
De electroden (pads?) slechts enkele jaren.
Onderhoud of een servicebeurt is absoluut noodzakelijk en is, zover wij weten, nooit gebeurd.
 
Wij zijn blij dat de AED nog nooit nodig is geweest, maar wij zijn niet teleurgesteld als hij/zij/het niet meer deel
uitmaakt van de clubinventaris.
Het is natuurlijk een aardig agendapunt voor de ledenvergadering”

ad 4
Verslag  Algemene Leden Vergadering d.d. 18 april 2015 te Harskamp
Bestuur
Jaap van der Torre: voorzitter
Leo van Boheemen: penningmeester
Piet Goudriaan: voorzitter TC
Marianne van Keulen: secretaris
Ria Lammers: voorzitter AC
 
Afwezig met kennisgeving
Beckman, ter Burg, van Essen, Edelman, Grootenboer, Griffioen, van Houdt, Kliphuis, Kranendonk, Kruys, Meier,
Mantingh, Poppes, Suermondt, van Wakeren, Wassing.
 
 
1. Opening door de voorzitter
Jaap vraagt een minuut stilte om het overlijden van Pim Schouten te herdenken.
 
2. Vaststellen van de agenda
Wordt vastgesteld.
 
3. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.
 
4. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV d.d. 22 maart  2014
Notulen worden vastgesteld.
 
5. Jaarverslagen 
Worden goedgekeurd.
 
6. Financiën
Financieel verslag 2014:
Er werd nog een slag om de arm gehouden betreffende de verhoging van de contributie maar in de
agenda van de ALV wordt deze reeds aangekondigd.
Anton Wiebenga :
Waarom zijn er zulke grote verschillen tussen 2013 en 2014 wat betreft de kosten van het bestuur .
Er zit ongeveer € 400 verschil in, dit komt ook voor in 2012 en 2011.
Hoe is dit ontstaan?
Leo: het kan aan de reiskosten liggen, verder worden alle declaraties verwerkt.
Jaap: in het verleden zijn reiskosten van een commissie t.b.v. een activiteit, als bestuurskosten geboekt, maar
deze horen op de begroting van de activiteit thuis.
Hans Schoots: de financiële stukken die nu per post verzonden worden kunnen ook per mail verstuurd worden
om deze kosten uit te sparen.
Jaap: nadeel is dat niet alle mailadressen kloppen en dat men dan zelf de stukken moet printen.
Clubblad blijven we ook houden, maar we nemen deze opmerking mee.
Hans: dit is wel een methode die algemeen geaccepteerd is.
Marianne: indien men wil, kunnen de stukken via de mail verstuurd worden, zo niet, dan komen ze per post.
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Verslag van de kascommissie 2014 :                                                                                               
Kascommissie bestaat uit Han de Ridder en Henk Griffioen, beiden niet aanwezig.
Jaap leest hun verslag voor en de penningmeester wordt gedechargeerd.                                         
 
Herziene 5 jaren-begroting van baten en lasten 2015 – 2019:
 
Wim Rijkaart van Cappellen: over 5 jaar komen we uit op 0, dus het ziet er helemaal niet gezond uit!
Jaap: vroeger hadden we een grote pot met geld en we hebben toen gezegd dat we daar wat mee moesten
doen, het was toch geld ingebracht door de leden; we zijn toen gaan investeren en hebben b.v.  spullen
gekocht als een beamer, drankjes geschonken tijdens de nieuwjaarsreceptie en de ALV, maar dat doen we
nu niet meer. We hebben nu het voorstel om de contributie te verhogen, maar dat is een marginale verbe
tering.
De reservepot moet in ieder geval gelijk zijn aan het bedrag dat aan contributies binnenkomt.
Het wordt de komende jaren opletten.
Wim: we betalen contributie voor het blad, wil je dat nog in de huidige vorm, daar moet je bij stil staan. Mijns
inziens is dit geen rooskleurige situatie. We moeten anticiperen op een ander type beleid.
Jaap: het bestuur heeft besloten om toch het clubblad in de huidige vorm te handhaven, verder punt van
overweging zijn de inkomsten via de advertenties.
Vroeger was dat ruim € 2000 maar dit jaar is met veel pijn en moeite € 1500 gehaald.
Dit kost veel tijd, energie en overredingskracht.
Hans: kosten clubblad 2014: € 2700, advertenties € 1650, dat betekent per saldo dat het clubblad iets meer
dan 1000 euro kost.
Er zijn ook inkomsten via de banners op de website.
 
Begroting 2015 :
Jaap: in deze begroting zijn de bestuurskosten verhoogd.
 
Benoeming kascommissie :
Didi Lindhout
Han de Ridder
Reservelid: Erich de Vries
Contributie:
Het bestuur stelt voor de contributie in 2016 te verhogen naar € 35,-
Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen.
 
PAUZE
 
7. Samenstelling bestuur en rooster van aftreden
Jaap van der Torre: voorzitter 2017
Marianne van Keulen: secretaris 2016
Leo van Boheemen: penningmeester 2015 herkiesbaar
De vergadering gaat akkoord.
Leo heeft aangegeven dat hij toch volgend jaar wil stoppen, dus het bestuur zal het komende jaar op zoek
gaan naar een nieuwe penningmeester.
Jaap spreekt zijn grote waardering uit voor Leo, ook namens het bestuur.
Ria Lammers: bestuurslid 2016
Ria heeft aangegeven volgend jaar te stoppen, zij heeft 5 van de 7 jubileumrally's georganiseerd!
Er wordt een opvolger voor haar gezocht.
Piet Goudriaan: bestuurslid 2017                                                                                                                          
                                              
8. Samenstelling commissies
 
Activiteitencommissie
Ria Lammers : voorzitter AC                                                                                                             
Leden:
Jan Molenaar 2016
Jannie van der Torre - Hoek   2017
 
Technische commissie:
Piet Goudriaan: voorzitter TC          
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Leden:
Peter Edelman 2016
Reinier Bijkerk 2017 
 
Redactiecommissie
Voorzitter : Marianne van Keulen 2017
Leden:
Hans en Gerrie Schoots 2017
Website
Arjan van Wakeren
Henk Griffioen
Jacob Dijkhuizen
 
Archief
Jan Molenaar 2017
Jan: mijn intentie is om het statische archief dynamisch te gaan maken, en dat is aardig gelukt aan de hand
van het schrijven van stukjes voor het clubblad en het jubileumboek.
De enige leidraad daarvoor is het clubblad, daar staan leuke dingen in.
Jan de Groot biedt aan om wat hij nog thuis heeft liggen, waaronder alle clubbladen, ter beschikking te
stellen voor het archief.
 
PR: 
Ad interim: Jaap van der Torre
Jaap: Zo lang niemand zich aanbiedt, blijf ik het doen.
 
9. Huldiging jubilarissen
De volgende leden zijn 25 jaar lid : familie Blok, Bijlsma, Turk
Tijdens de lustrumrally zijn Joos en Teunis Bijlsma al in het zonnetje gezet, de familie Turk heeft een bloemetje
thuisgestuurd gekregen.
Trijntje en Ab Blok worden door Jaap naar voren geroepen.
Hij benadrukt dat zij altijd trouwe deelnemers zijn geweest aan rally's en trefs .
Hij heeft een bloemetje en de jubilariswijn voor ze, maar ook een persoonlijk cadeau, een cd met o.a. het
Wilhelmus!
 
10. Behandeling rallykalender.
Programma : zie elders in het blad.
Toelichting door Ria :
De eerstkomende rally is tijdens de meiweek, alles is daarvoor al goed op de rit.
Daarna komt de reis van Jacob Dijkhuizen naar Frankrijk, met drie weken ertussen volgt dan de herfstrally
van Erich en Titia de Vries naar het Teutoburgerwald.
Zowel Jacob als Erich zullen een toelichting geven.
In het komende clubblad komen de inschrijfkaarten voor deze twee activiteiten.
Voor Kerst, oud en nieuw en de nieuwjaarsreceptie is het ontzettend moeilijk om een geschikte locatie te
vinden.
In Groenlo was het prima verzorgd, maar de herrie was m.n. voor de honden enorm.
Uiteindelijk is besloten om toch weer terug te keren naar de Paalberg in Ermelo, tenzij iemand nog een goede
suggestie heeft voor een alternatief.
                                                                                                                                                         
Jaap
Buiten de agenda om het volgende:
Een ieder volgt de gebeurtenissen rond de Solifer met o.a. het failliet gaan van de Mobile living group.
We hebben contact met de vertegenwoordiger van Eriba in Nederland, sinds gisteren ook contact met Eriba
Duitsland.
We kunnen tijdens de herfstrally de LMC fabriek gaan bekijken.
Piet Goudriaan merkte tijdens de bestuursvergadering op:
“Hebben we eigenlijk goed in beeld het verschil tussen Eriba, LMC en de Solifer?”
De contacten met Zweden zijn lastig.
De contacten met Hymer en Eriba gaan eenvoudiger.
Via het clubblad en de nieuwsbrief zal ik U blijven informeren.
Verder zijn er ook contacten met de zusterclubs. Marian Rijkaart van Cappellen spreekt goed Zweeds en kan
ons op de hoogte houden.
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11. Rondvraag
Anton:
Er komt een bijeenkomst van de Solifer, Kabe, Polar en Cabby, door ons georganiseerd.
De vraag aan het bestuur: “Is het een optie om van onderaf kennis te maken met de leden van deze clubs,
contact te hebben met mensen die een caravan hebben gekocht vanuit een kwaliteitsnorm?”
Jaap:
Cabbyclub bestaat niet meer.
Polarclub bestaat uit 24 leden, deze club heeft uitgesproken dat zij een eigen identiteit wil behouden.
Kabeclub: doet het als merk super, goede organisatie en goede caravan. Het aantal leden groeit en heeft
waarschijnlijk nu meer leden dan de Soliferclub. Ook zij hebben gezegd vast te houden aan hun eigen
identiteit.
Contacten worden dus onderhouden.
Deze gaan voornamelijk uit van de Soliferclub, en zijn eigenlijk vrijblijvend.
In het verleden heeft er in Harfsen een activiteit plaatsgevonden met de Kabe, Cabby en Polarclub.
Er is geen sprake van een gemeenschappelijke rally, alleen als dit van drie kanten zou komen en men zegt
we hebben iets aan elkaar toe te voegen.
We delen wel informatie, het clubblad en onlangs de kwestie van de haarscheuren in het chassis.
Van een fusie is dus ook geen sprake
Anton:
Er is nog nooit een fusie ontstaan als besturen met elkaar gaan praten, het is altijd begonnen om van onder
af mensen warm te maken voor activiteiten.
Jaap:
Een Soliferist is een chauvinist, is trots op het merk.
Ria:
Tijdens de bewuste rally in Harfsen, die erg gezellig was, waren er wel allemaal kliekjes van mensen die elkaar
kenden en het heeft zich absoluut niet gemengd met elkaar.
Jan Molenaar: “Hoe gaat het met de Solifer, sterft het een zachte dood?”
Jaap:
Binnenkort gaan Piet Goudriaan en ik naar Anja Martens, ook om het jubileumboek te overhandigen. Martens
weet ook niet wat er in Zweden gebeurt.
Marijke de Gans:
Als er vanuit Martens een vraag gesteld wordt aan de fabriek in Zweden dan komt er gewoon geen antwoord
op.
Marjan Rijkaart: “Er is een Zweedse Facebookpagina met meer dan 300 leden van een jongeman die ont
zettend veel weet over de Solifer en de geschiedenis van de Solifer.
Misschien is het een idee dat Jaap contact zoekt met deze man, deze kan misschien dingen uitzoeken voor
de club”.
Jaap vindt het een goede tip en zal hier mee aan de slag gaan.
Contact met de Zweedse en Finse Soliferclub is moeizaam, met de Deense club goed.                  
Jacob:
“Ik corrigeer de teksten voor het clubblad, maar als ik in Spanje zit kan dat wel eens moeilijk zijn i.v.m. de
slechte internetverbinding. Het zou fijn zijn als iemand dit kan overnemen als ik die correctie niet kan doen.”
Onno de Gans meldt zich hiervoor.
Jaap: “Dit is iets voor de redactiecommissie, dus dan treedt Onno ook toe tot die commissie. Dit moet verder
besproken worden in de RC”.
Marijke de Gans: “Hoe zit het met de garantie?”
Jaap: “Er is een Solifer gekocht bij Martens en zij moeten de garantie verlenen. Er zijn nog genoeg onderde
len verkrijgbaar bij Martens, van Vliet en Scandic Caravans en in Zweden”.
Marjan Rijkaart biedt aan om Zweedse recepten in het clubblad te zetten.
 
12. Sluiting en vaststellen volgende vergadering.
 Wordt nog nader vastgesteld, tevens de locatie.
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ad 5

Jaarverslag Redactiecommissie 2015
 
Afgelopen jaar heeft U kunnen genieten van ons mooie blad.
Hans en Gerrie Schoots leveren iedere keer weer een puike prestatie met de samenstelling ervan.
Mooi zijn de grote foto’s in het midden van het blad, de zgn. centerfold!
Arjan van Wakeren geeft het blad een meerwaarde met deze foto’s die hij maakt met zijn drone.
 
Jacob Dijkhuizen zorgt ervoor dat het taalkundig klopt zodat U geen kromme tenen krijgt bij het lezen van de
diverse stukjes en verslagen.
 
Het colofon is aangepast, de e-mailadressen zijn “algemeen” geworden, dat wil zeggen dat het geen per
soonlijke adressen meer zijn.
 
Wat de website betreft, Henk Griffioen is gestopt met de ondersteuning van Arjan.
Hij wordt door het bestuur heel hartelijk bedankt voor zijn inzet!
Voorlopig hebben we nog geen opvolger voor Henk, maar we blijven zoeken.
Door de drukke werkzaamheden van Arjan zult U merken dat de website niet zo snel up-to-date is als we
zouden wensen, daarvoor vraag ik begrip.
 
Wat betreft het voorzitterschap van de Redactiecommissie is Didi bereid gevonden om deze functie van mij
over te nemen.
Het vergaderen van de RC blijft een lastig punt omdat de mogelijkheid van samenkomen beperkt is.
Er wordt uiteraard ook veel via de mail gecommuniceerd.
 
Marianne van Keulen

Jaarverslag Secretaris 2015
 
Achter ons ligt een jaar van veel veranderingen.
 
Een absoluut dieptepunt in het bestaan van de club is de grote afname van het aantal leden, we zitten nu
op 89.
Maar met deze 89 leden hebben we een leuke club met fijne mensen en mooie activiteiten.
Het zit hem niet in de kwantiteit, maar in de kwaliteit!
We hebben afscheid genomen van trouwe leden, die vanwege leeftijd, gezondheid of overlijden van de 
partner het kamperen vaarwel moesten zeggen.
Gelukkig konden we ook drie nieuwe leden verwelkomen.
 
Het bestuur heeft in 2015 drie keer vergaderd, in combinatie met tref, rally of ALV.
De onzekere toekomst van het merk Solifer was iedere keer een belangrijk agendapunt.
Verder was het moeilijk om opvolging te vinden voor de diverse bestuursfuncties.
 
Komende ALV zal ik afscheid nemen als secretaris, na een “regeerperiode” van 6 jaar.
Het was voor mij de eerste keer dat ik deze functie uitoefende, dus zeer leerzaam!
Het is erg interessant om achter de schermen te kijken van een vereniging.
Ik heb leuke, mooie momenten gekend maar er waren ook verdrietige gebeurtenissen.
Vooral het begin was niet gemakkelijk.
Maar uiteindelijk kan ik zeggen dat ik met een goed gevoel het bestuur verlaat, jammer alleen dat de daling
van het aantal leden zich vooral tijdens mijn periode heeft voorgedaan.
 
Mijn opvolger is een oude bekende.
Didi Lindhout heeft zich bereid verklaard het stokje over te nemen.
Als oud-secretaris is haar dat volledig toevertrouwd!
Ik wens Didi heel veel succes toe met haar tweede periode als secretaris!
 
Marianne van Keulen

12



Jaarverslag Activiteiten Commissie 2015.
 
Dit jaar was de kerst- en nieuwjaarstref niet in Ermelo op camping de Paalberg, maar in Groenlo op camping
Marveld. Op 3 januari 2015 hebben we de nieuwjaarsreceptie gehouden. Deze is bezocht door 65 mensen.
Camping Marveld is groot en heeft prima faciliteiten, maar wat tegenviel was dat er voortdurend op de
camping vuurwerk werd afgestoken. Ook het carbidschieten in de directe omgeving geeft veel lawaai. De
tref- en nieuwjaarsreceptie was georganiseerd door Jan Molenaar.
En dan was het zover: De Jubileum-Paasrally van 3 tot en met 6 april op camping “De Boomgaard” bij Bunnik.
Er waren 41 equipes aanwezig en de feestavond werd bezocht door 102 deelnemers. Helaas was het terrein
zo nat dat we niet op het voor ons gereserveerde veld konden staan. Maar dat werd gelukkig opgelost. Ook
het probleem van het verwarmen van de door ons gehuurde ruimte en van de feesttent werd gelukkig op
gelost. Het was een leuke rally en een mooie feestavond. Tijdens de feestavond werd ook het jubileumboek
aan alle leden uitgereikt. De organisatie was in handen van Ria Lammers en Jannie van der Torre.
De ledenvergadering werd gehouden op 18 april in de Molen te Harskamp en daarna werd er door een
aantal leden gebruik gemaakt van het buffet.
De Culirally is gehouden van 2 tot en met 10 mei op camping “de Hartjens" in Azewijn. Deze rally was geor
ganiseerd door Fons en Wil Wassing en Gerrit en Anneke van Essen. Een mooie camping waarbij een wijngaard
en natuurlijk was er een wijnproeverij. Deze rally is bezocht door een tiental equipes.
 
Daarna ging de Tour de France op 1 september van start op de RCN camping “Port L’Épine" in Bretagne.
Vervolgens ging de reis op 9 september verder naar de Vendée, camping “Ferme du Latois” in Coëx,
waarvandaan onder andere het park ”Puy du Fou” werd bezocht. Tot slot ging de reis op 17 september naar
de Corrèze, camping “Domaine de Mialaret” bij Neuvic. Een heel mooie kasteelcamping met een heel bij
zondere eigenaar Eege Klop. De reis eindigde op 24 september, waarna de meeste deelnemers de reis naar
huis begonnen en sommigen nog wat verder reisden. De reis werd georganiseerd door Jacob en Ria Dijk
huizen en er hebben in totaal 17 equipes deelgenomen waarvan 3 equipes niet de hele reis hebben mee
gemaakt.
 
De herfstrally is gehouden van 17 tot 25 oktober in Bad Rothenfelde op de camping “Campotel". 
Deze rally was georganiseerd door Erich en Titia de Vries en er werd o.a. een bezoek gebracht aan de LMC
fabriek waar ook Solifer campers worden gemaakt. Er waren 24 equipes aanwezig.
 
Voor de eindejaarstref en nieuwjaarsreceptie zijn wij teruggekeerd naar de ons vertrouwde camping “de
Paalberg” bij Ermelo. Met de jaarwisseling stonden wij hier met 7 equipes.
De tref was georganiseerd door Ria Lammers.
 
Als Activiteiten Commissie hebben wij in 2015 driemaal vergaderd en wel op 2 januari, 7 mei en 20 oktober.
De vergaderingen zijn steeds gehouden tijdens een rally of tref en verder hebben wij ook dit jaar weer veel
vuldig via de mail en telefoon contact met elkaar gehad.
In verband met het aftreden in 2016 van Ria Lammers als voorzitter van de Activiteiten Commissie en dus ook
als bestuurslid, zijn wij op zoek gegaan naar een nieuw lid of nieuwe leden van de AC. Die hebben wij ge
vonden. In de ledenvergadering zullen als nieuwe leden van de AC worden voorgedragen Lilian van der
Hout en Corrie van Wijk en zal Jan Molenaar worden voorgedragen als voorzitter en bestuurslid. 
Tot slot zijn wij alweer volop bezig om de Rallykalender te vullen met leuke rally’s en trefs en voor het jaar 2017
zijn wij van plan om in de maand september een rondreis van 22 dagen door Slowakije te organiseren. Net
als de Tour de France zal deze reis langs 3 verschillende campings gaan.
 
Ria, Jan en Jannie

Jaarverslag PR en werven adverteerders 2015
 
Ondanks de crisis is het ook in 2015 gelukt om adverteerders te werven die in ons clubblad hun bedrijf en /
of organisatie onder de aandacht wilden brengen. De inkomsten die dat met zich meebracht leverde een
welkome bijdrage aan de clubkas.
Tijdens de viering van het 35-jarig jubileum van de Soliferclub Nederland was de verloting een groot succes.
Dit kwam mede door de mooie prijzen die door Martens, Scandic, TRIOrep en Formido ter beschikking waren
gesteld.
Bij de verkoop van nieuwe Solifers aan leden van de club ontvangen wij een bedrag van € 100 van de firma
Martens. In 2015 is er één Solifer aan een lid van de club verkocht.
De Solifer/Polar organisatie in Zweden heeft recent aangegeven de banner die op onze website is geplaatst
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te laten staan. Naast de opbrengst voor de banner ontvangen we € 40,- per jaar als sponsorbijdrage uit
Dorotea. Hieruit kan worden opgemaakt dat men ons in Dorotea een warm hart toedraagt, of een beetje mist.
 
Jaap van der Torre, advertenties en PR ad interim. 

Jaarverslag Penningmeester 2015
 
Oudenbosch,  6 februari 2016
Voor u liggen de financiele gegevens van de Soliferclub over 2015
Het jaar 2015 is afgesloten met een negatief resultaat van € 298,01. Dit resultaat is aanzienlijk gunstiger dan
begroot (€ 1660,-) . Dit is het gevolg van een bedrag aan opbrengsten op de post bijzondere baten waarop
nihil was begroot  en vielen een aantal kosten mee zoals bestuurskosten, kosten commissies, kosten clubblad,
algemene kosten, kosten algemene ledenvergadering en kosten website.
 
Door verdere terugloop van leden en waarschijnlijk als gevolg daarvan verminderde  advertentieopbrengsten
doordat de oplage van ons mooie clubblad lager wordt,  zullen we helaas rekening moeten houden met
een  jaarlijks terugkerend negatief saldo.
Vooralsnog kan dit negatieve saldo opgevangen worden doordat de kas nog voldoende is gevuld.
Ik kan u verzekeren dat  het bestuur er alles aan doet om het negatieve saldo  zo beperkt mogelijk te houden.
 
Zoals u bekend is stelt het bestuur zich als doel om de omvang van een jaar contributie als minimale reserve
aan te houden. Dit doel wordt vooralsnog voorlopig ruimschoots gehaald.
 
Leden die geen machtiging hebben afgegeven voor het innen van de contributie dienen de contributie ad
€ 35,00 uiterlijk 31 maart te hebben voldaan (er wordt g  n nota gestuurd). Nadien volgt een aanmaning en
bedraagt de contributie € 45,00.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven voor de inning van de contributie wil ik nogmaals
vriendelijk doch dringend verzoeken dit alsnog te doen omdat dit toch wel veel extra werkzaamheden scheelt.
 
Leo van Boheemen, Penningmeester

Jaarverslag Technische Commissie 2015
 
De huidige technische commissie bestaande uit Peter Edelman (3 jaar), Reinier Bijkerk en Piet Goudriaan
(beiden inmiddels 2 jaar). Met elkaar om een vraagbaak op technisch gebied van onze Solifer caravans te
zijn.
Hoewel onze Solifer caravans kalm aan elk jaar een jaartje ouder worden, is het niet echt merkbaar dat de
leeftijd van de Solifers tot meer slijtages lijdt, althans ons bereiken als technische commissie niet of nauwelijks
berichten hierover.
Wel is de verwachting dat met het ouder worden er zich in meer of mindere mate leeftijdsgebonden pro
bleempjes zullen gaan voordoen. Zoals daar zijn, onderdelen die minder makkelijk te verkrijgen zijn, of inge
val van schade, vervangende onderdelen waar wellicht langer naar gezocht dient te worden.
Gelukkig zijn er nogal wat vervangende onderdelen bij de dealers (Martens, en v Vliet) en ook bij andere
bedrijven op voorraad. Daarnaast is er in Zweden nog redelijk aan onderdelen te komen, zo vernemen we
uit betrouwbare bron.
Zo zijn de stikkers die onze wagens sieren nog steeds te koop, wellicht is het leuk om eens na te gaan bij je
zelf, of het niet de moeite loont om de stikkers, denk aan grote S op achterzijde of de naam Solifer op het
boven / voor front, opnieuw aan te (laten) brengen. Ook de eindkapjes van de rails zijn na te bestellen. Je
zal verbaast zijn hoe dat de Solifer opfrist.
Maar toch is de technische commissie bezig, samen met de archief beheerder Jan Molenaar, om gegevens
van eerdere modellen te inventariseren, verzamelen en in een beheerd archief te bewaren. Dit om, in voor
komende gevallen, te weten ”hoe zat dat ook al weer”. Kennis van en het hebben van gegevens biedt naar
de toekomst mogelijkheden om u en onszelf te helpen de Solfer te kunnen onderhouden.
Dit jaar treed Peter Edelman na zijn eerste periode van3 jaar af en is herkiesbaar. Aan u om wellicht een
herverkiezing voor de komende 3 jaar op de ALV te bewerkstelligen.
Wij als TC werken prettig samen.
 
Namens de TC Piet Goudriaan,
Leden TC: Peter Edelman en Reinier Bijkerk.
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Houdt	  u	  van	  rust,	  ruimte	  en	  betaalbaarheid…..	  

	  Dan	  is	  het	  kamperen	  op	  een	  SVR-‐camping	  zeker	  iets	  voor	  u!	  

U	   kunt	  bij	   de	   SVR	   kamperen	  of	   logeren	  op	   ruim	  2000	  campings	   in	   binnen-‐	   en	  buitenland,	   bij	  
zowel	  boerderijen	  als	  bij	  particulieren.	  Er	  zijn	  ruim	  1200	  adressen	  in	  Nederland	  en	  800	  in	  vele,	  
voornamelijk	  Europese	  landen.	  

Betaalbaar	   kamperen	   doe	   je	   zeker	   bij	   de	   SVR!	  Want	   een	   kamperend	   echtpaar	   met	   caravan,	  
auto,	  tent	  of	  camper	   incl.	  elektra,	  betaalt	  maximaal	  €15	  voor	  een	  overnachting	   in	  Nederland.	  
Voorwaarde	   is	  wel	   dat	   u	   donateur	   bent	   van	   de	   SVR,	  maar	   ook	   daarvoor	   hoeft	   u	   het	   niet	   te	  
laten.	  Voor	  €10	  per	  gezin	  per	  kalenderjaar	  ontvangt	  u	  alle	  gewenste	  informatie	  over	  kamperen	  
of	  logeren	  op	  SVR-‐campings	  in	  binnen-‐	  en	  buitenland.	  

	  

Stichting	  Vrije	  Recreatie	  
Broekseweg	  75,	  	  4231	  VD	  	  Meerkerk	  	  •	  T.	  0183-‐35	  2741	  	  •	  E.	  info@svr.nl	  	  •	  I.	  www.svr.nl	  
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 Al ruim 10 jaar is de BeneGas Light zeer populair bij caravanners, kampeerders en buitenrecreanten. 
Ervaar het zelf: licht in gewicht, veilig, inhoud zichtbaar.

De groene nummer 1 kunststof gasfles

De BeneGas Light fles herkent u aan het logo op de groene kraag en de krimpfolieverzegeling om 
de kraan: dé garantie dat de fles volgens alle veiligheidsregels is afgevuld en gecontroleerd.

Levenslang kosteloos gebruik. Met het digitale statiegeldbewijs ontvangt u 
bij beëindiging de borgsom van € 55,- voor de bruikleen volledig retour. Bij 
omwisselen voor een volle fles wordt alleen de vulling betaald. 

Verkrijgbaar bij ruim 850 verkooppunten in Nederland. 
Meer informatie? Ga naar www.benegaslight.nl.

Meer buitenplezier met 
BeneGas Light
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• Verhuur

• Onderhoud

• Schadeherstel

• Kampeerwinkel

www.vanvlietcaravans.nl

KromwijKerdijK 8, woerden · telefoon 0348 - 41 22 80 

dealer van: 
adria, HoBBY, KnaUs, 

fendt, lmc, solifer
Voor vakantie-plezier!

ad 11
Rallykalender
 
Paasrally
25 – 28 maart 2016
De 2e Judasrally wordt georganiseerd door Anneke
& Gerrit van Essen en Wil & Fons Wassing.
De rally gaat naar camping “de Kuiperberg” in Oot
marsum en het gaat o.a. om de paasgebruiken in
Denekamp. Voor nadere informatie zie het clubblad
van december 2015.
 
Vergadertref 
Rond de ledenvergadering die op 9 april wordt ge
houden.
Deze wordt gehouden op camping De Waterjuffer te
Harfsen. Deze camping is bij de meeste leden nog
wel bekend. Er is niet echt een begin- of eind vastge
steld voor deze tref. U kunt zo lang van tevoren komen
of na de vergadering blijven als u wilt. Voor nadere
informatie zie elders in dit clubblad.

 
Interrally.
14 tot en met 16 juli te Vargarda, Zweden. Inschrijven
kan via onze website. Zie onder “van de Activiteiten
Commissie”.
Organisatie Soliferclub Zweden.
 
Herfstrally
15 tot en met 23 oktober 2016.
Camping Heigraaf in Woudenberg. Voor nadere in
formatie zie elders in dit clubblad.
Organisatie: Jan Molenaar en Gea Leijsma-Dogge
naar.
 
 
Namens de AC
Jannie van der Torre-Hoek
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April/mei rally
 
Door het zeer geringe aantal aanmeldingen (2) is er
besloten deze rally te annuleren. Er was vanuit diverse
kanten aangeven dat er wel belangstelling was, maar
dat men andere bezigheden rond deze tijd had. Voor
de geplande activiteiten waren er minimaal 20 per
sonen nodig om binnen het budget te blijven.
Op de komende ledenvergadering zal een Alliantie
met de NCC ter tafel worden gebracht. Indien het
bestuur en de leden hiermee instemmen is dat wel
licht een goede mogelijkheid voor de leden van de
Soliferclub de vaak bijzonder mooi gelegen terreinen
van de NCC te leren kennen.
 
Joop Kruys

Van de Activiteiten
Commissie
 
Het nieuwe jaar is goed van start gegaan. We hebben
met een zevental caravans op camping de Paalberg
in Ermelo gestaan en daar was ook de nieuwjaarsre
ceptie, die weer goed bezocht was. Na de receptie
was er weer een goed verzorgd buffet.
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is melding gemaakt
van de interrally die van 14 tot en met 17 juli wordt
gehouden in Vargarda te Zweden. Daar bleek dat er
een aantal leden naar deze rally toe wil gaan. Er is
een inschrijfkaart op de website geplaatst en die gaat
rechtstreeks naar de organisatoren in Zweden. De
betaling van de rallykosten kan ook rechtstreeks naar
Zweden worden overgemaakt.
 
De rallykalender voor dit jaar ziet u hieronder. Helaas
is de belangstelling voor de paasrally op het moment
dat ik dit schrijf nog niet groot en heeft Joop Kruys
laten weten dat de meireis geen doorgang kan vin
den, omdat er tot nog toe slechts 2 inschrijvingen zijn.
Elders in dit clubblad licht hij zijn besluit nader toe.
Wel is er een vergadertref toegevoegd aan de rally
kalender. De eindejaarstref moet nog ingevuld wor
den. Omdat deze altijd wordt gecombineerd met de
nieuwjaarsreceptie wordt deze door de AC zelf geor
ganiseerd.
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt er een
voorstel gedaan om een alliantie te sluiten met de
NCC, waardoor leden van de Soliferclub ook gebruik
kunnen maken van de NCC terreinen. Als dit voorstel
wordt aangenomen, kunnen dus alle Soliferleden ook
individueel gebruik maken van alle NCC terreinen.
Misschien een goed alternatief voor leden die toch in
de meiweek op pad willen.
 
Voor het jaar 2017 zoeken wij nu enthousiaste leden
die een rally of tref willen organiseren in het Paasweek
end, de meiweek en voor de herfstvakantie. De AC is
zelf bezig om in de maand september van het jaar
2017 een reis te organiseren door Slowakije. Deze reis
duurt in Slowakije 3 weken en wij bezoeken dan 3
verschillende campings. In het volgende clubblad
zullen wij hier meer informatie over verschaffen.
 
Namens de AC
Jannie van der Torre-Hoek
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Camping de Waterjuffer is een uniek paradijsje, prachtig    
gelegen in het aantrekkelijke Achterhoekse coulisse-
landschap, nabij Gorssel en Lochem en de Hanzesteden  
Zutphen en Deventer. Onze camping staat o.a. bekend om 
zijn zeer ruime plaatsen in een groene omgeving, waarbij rust 
centraal staat.

Rust, ruimte en volledige ontspanning

Camping de Waterjuffer, Jufferdijk 4, 7217 PG Harfsen 

T. 0573-431359          E. info@campingdewaterjuffer.nl

www.campingdewaterjuffer.nl

Ontspannen  

kamperen  

in de Achterhoekse  

natuur

Ledenvergadering tref
 
Zoals wij eerder aankondigden, zal de ledenvergadering op 9 april plaatsvinden op camping
“de Waterjuffer”, Jufferdijk 4, 7217 PG Harfsen.
De camping kennen veel leden nog van toen Hans en Gradie Bos (clubleden) de eigenaars waren. Wij
hebben daar ook veel mooie en leuke  herinneringen liggen. Inmiddels  hebben de nieuwe eigenaren Konni
en Berry Verhoogt er een schitterende geheel vernieuwde camping van gemaakt. Ik (Ria Lammers), was 
zeer verrast. Ook het restaurant kent u niet terug. Genoeg redenen en hoog tijd voor een hernieuwde ken
nismaking met deze camping.
Wij willen er dan ook heel graag een tref houden en de kosten daarvoor zijn:
Equipe met 1 persoon                                  € 11,50 p.n.
Equipe met 2 personen                                € 15,00 p.n.
Extra persoon/kinderen                                €  3,50 p.p.p.n. (t/m 3 jaar gratis)
Honden gratis (max. 2 per equipe)
Incl. wifi, warm water, douche en 10 ampère stroom
 
U kunt zo lang als u wilt kamperen. De omgeving biedt heel veel mogelijkheden. Het is een uitstekend fiets-
en wandelgebied en een dagje Deventer of Zutphen is altijd leuk.
Aanmelding kan via de website.
 
Na de vergadering is er de mogelijkheid om aan een buffet deel te nemen. De kosten daarvoor zijn € 20,00
p.p., kinderen 3 tot 13 jaar € 8,00. Het wordt een warm/koud buffet met ijs toe.
Ik ben zelf erg enthousiast over wat ik heb gezien en afgesproken en hoop dat ik dit op iedereen heb kunnen
overbrengen.
 
Namens de AC,
Ria Lammers
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herfst 2
 
Stadsbrouwerij de Drie Ringen
Bierhistorie Amersfoort: De eerste keer dat Amersfoorts
bier wordt genoemd is in 1323. Het brouwen was toen
voornamelijk een huisnijverheid en gebonden aan
vele regels. Zo was onder andere de hoeveelheid die
 men mocht brouwen nauwkeurig vastgelegd. Ondanks de beperkingen was er genoeg bier over voor de
export naar o.a. Holland. Dit tot ergernis van de Amsterdamse brouwers. Maar doordat Amersfoort van
oudsher goed water heeft, kwamen er steeds meer brouwerijen in Amersfoort. In 1528 besloot Karel V zelfs
Amersfoort het voorrecht te verlenen dat 'binnen die twee mylen of daeromtrent in den Lande omme
Amersfoort' niet gebrouwen mocht worden. Na 1800 verloor de bierexport gaandeweg haar betekenis. Veel
brouwerijen sloten voorgoed de deuren door de opkomende concurrentie, de verbeterde waterkwaliteit en
de smaakverandering bij de drinkers.
Stadsbrouwerij De Drie Ringen onthult de geheimen van Amersfoorts bier. Tijdens een rondleiding onder leiding
van een professional wordt alles uitgelegd.
 
Rondvaart op de Amersfoortse grachten
In deze rally staat een rondvaart gepland op de Amersfoortse grachten.
 
Amersfoort
Amersfoort heeft vele mogelijkheden om te bekijken of te bezichtigen. Behalve kerken en kerkjes is er natuur
lijk de stadsmuur. Binnen deze muren bevinden zich verschillende musea waaronder het Mondriaanhuis. Hier
hangen “vroege” werken van Piet Mondriaan, de moeite waard. Er zijn nog het Museum Flehite: diverse
schilderijen en voorwerpen, het Cavaleriemuseum en museum Verbindingsdienst. Natuurlijk is Amersfoort
ook bekend om zijn dierenpark.
 
Buiten Amersfoort:
 
Het Nationaal Militair Museum in Soest.
Het Nationaal Militair Museum in Soest is enkele jaren geleden geopend en het plan is om dit museum te
gaan bezoeken.
 
De “Pyramide van Austerlitz”
De “Pyramide van Austerlitz” is gelegen op het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug. Het monument
stamt uit de tijd van Napoleon van begin 1800. In 1804 liet generaal Marmont de piramide bouwen door het
Frans-Bataafse leger, als eerbetoon aan zijn vriend en voorbeeld Napoleon Bonaparte. Geïnspireerd door
diens veldtocht naar Egypte, koos Marmont voor een piramide, bekroond met een obelisk. Deze obelisk was
van hout en raakte snel in verval. Napoleons broer Lodewijk Napoleon, in die tijd koning van Holland, gaf het
monument de naam “Pyramide van Austerlitz” naar de veldslag in het huidige Tsjechië. In 1894 werd een
nieuwe obelisk gebouwd van steen, maar de Pyramide zelf werd nauwelijks hersteld. Tot een paar jaar gele
den was slechts de stenen obelisk op de top van de Pyramide te zien, doordat er door de jaren heen weinig
onderhoud meer aan het monument gepleegd was.
 
Paleis Soestdijk
Een bezoek aan Paleis Soestdijk is en blijft bijzonder. Tijdens uw bezoek leert u Paleis Soestdijk kennen waarin
prins Bernhard en prinses Juliana lange tijd hebben gewoond. De originele sfeer is zoveel mogelijk behouden
gebleven. Het gebouw is authentiek en bijna zeventig jaar intensief bewoond. Dit maakt het tot een kwetsbaar
onderdeel van ons cultureel erfgoed.
 
Kortom: Amersfoort en omgeving zijn de moeite waard.
Jan Molenaar

Herfstrally 2016
Zoals al eerder aangekondigd in dit Soliferblad en een
mededeling tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt de
herfstrally deze keer in Nederland gehouden rond en
op de Utrechtse Heuvelrug. Onze camping is: vakan
tiepark “De Heigraaf” De Heygraeff 9, 3931 ML Wou
denberg. De camping is centraal gelegen en de
bosrijke omgeving leent zich uitstekend voor enkele
prachtige fietstochten of wandelingen.
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Interrally Zweden
 
Solifer Club Zweden heet iedereen van harte welkom op de Solifer Interrally 2016.
 
Welkom op de Tånga Heds Camping in Vårgårda van 14-17 juli 2016.
 
Voor meer informatie over Tånga Heds Camping ga naar: www.tangahed.se
 
Prijs voor het weekend:
2 personen met auto / caravan:               1 500 SEK
1 persoon met auto / caravan:                 1 110 SEK
Extra volwassenen en/of kinderen
boven de 16 (per persoon):                     390 SEK
De prijs is inclusief camping kosten (incl. elektriciteit) voor donderdag tot zondag. Koffie en gebak op don
derdagavond, zowel als diner en dans op vrijdag zijn ook inbegrepen in de prijs.
Bij slecht weer is er een grote ruimte ter beschikking.
 
Inschrijven kan door betaling over te maken naar post giro nummer
IBAN:  SE07 9500 0099 6034 4847 5792
BIC:     NDEASESS  t.n.v. Club Solifer Sweden.
De uiterste inschrijfdatum is  2016-04-30.
 
We stellen het op prijs als inschrijving en betaling per land gedaan wordt, en een lijst met deelnemers kan
gestuurd worden naar: clubsolifer@gmail.com
De leden van de Soliferclub Nederland kunnen zich direct via het inschrijfformulier op de website aanmelden:
www.soliferclub.nl 
 
Denk eraan om eventuele allergieën en bijzondere eetwensen op het inschrijfformulier te vermelden.
De camping is op donderdag 14 juli 2016 vanaf 9.00 uur toegankelijk.
 
Club Solifer Zweden heet u allen van harte welkom
Met vriendelijke groet,
Gun Andersson telefoon. +4670 746 31 35                                        

Vanuit het bestuur
 
Tijdens de nieuwjaarstref op camping de Paalberg in Ermelo heeft het bestuur vergaderd.
 
Het vernieuwde AC reglement is besproken en zal samen met de financiële stukken via de reguliere post naar
U toegezonden  worden, enkele weken voor de ALV op 9 april.
Er ligt nu een duidelijk stuk op tafel, een prima handleiding voor een ieder die een tref, rally of reis wil orga
niseren.
 
Vanuit de NCC ligt er een voorstel tot een nieuwe vorm van donateurschap, Alliantie geheten.
Meer informatie vindt U elders in het blad.
De bijlagen die bij deze informatie horen worden ook meegestuurd met bovenstaande stukken.
Rond half maart zal dit het geval zijn.
Verder zijn er algemene zaken besproken, zoals de voorbereiding op de ALV, waar de familie Plijnaer van
wege hun 25 jarig lidmaatschap gehuldigd zal worden.
 
Over de opvolging van Ria en mij is ook gesproken.
Jan Molenaar neemt voor één jaar het voorzitterschap van de AC op zich en zal dus toetreden tot het bestuur.
De AC wordt versterkt met Corrie van Wijk en Lilian van der Hout.
Didi Lindhout wordt voorgedragen als nieuwe secretaris en voorzitter RC.
 
Dit alles en nog meer vindt U terug in de agenda van de komende ALV.
 
 
Marianne van Keulen
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Commodore Insignia - diepte 300 cm 

Kijk voor de gehele collectie en meer informatie op  
www.isabella.nl. Isabella Nederland BV · info@isabella.nl - 033-2541100

“Reizen is leven en leven is je vrij voelen”  
Voel je vrij met Isabella! Vrij om te reizen, vrij om te leven, vrij om te genieten, vrij in je keuzes en vrij van zorgen. De veelzijdige collectie 
kwaliteits voortenten, luifels, kampeeraccessoires en kampeer meubelen van Isabella hebben een uniek design, perfecte pasvorm, doordachte 
functies en slimme details. 

Prisma - diepte 400 cmAmbassador Seed - diepte 250 cmKampeeraccessoires

Van de ledenadministratie.
 
Onlangs heb ik de leden via de mail de vernieuwde ledenlijst gestuurd met de vraag of men wijziging en/of
aanvulling van de persoonlijke gegevens wilde doorsturen.
De reactie was overweldigend! Op het moment dat ik dit schrijf had ik al 23 retourmails binnen.
Als ik deze mails verwerkt heb, wordt de ledenlijst opnieuw verstuurd.
 
Van de volgende e-mailadressen kreeg ik een “onbestelbaar” melding:
m.vd.velden@wxs.nl;     cordeval@hotmail.co;     frits.kooi@telfort.nl
 
Van de volgende leden heb ik geen e-mailadres:
W.Bungener;     F.le Clerq;      J.Pothoven;      E.Turk
 
Opzeggingen :
H.de Jong                                Muiderwaard 170                               1824 XV Alkmaar
M.van Hulten                           van der Duinstraat 81                          5161 BM Sprang Capelle
 
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de secretaris en moet 3 maanden
voor het begin van het nieuwe kalenderjaar plaatsvinden.
 
Wijzigingen die betrekking hebben op de ledenadministratie zoals adres, e-mailadres etc. graag doorgeven
aan onderstaand adres.
 
Ledenadministratie Soliferclub Nederland
secretaris@soliferclub.nl
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In memoriam
                                                                          
 
 
Op woensdag 25 februari jl. is Hendrik (Henk) Jacobus Malipaard overleden. De uitvaart vond plaats op
woensdag  2 maart jl. in Ede. Henk is op 7 februari jl. 83 jaar geworden.
 
In 1980 zijn Henk en Willy lid van de Soliferclub Nederland geworden en daarna namen zij met regelmaat
deel aan activiteiten van de Soliferclub. Daarnaast organiseerden zij ook diverse rally’s in binnen en buiten
land.
 
Henk was vanaf de oprichting van de Soliferclub in 1980 betrokken bij de redactie van het Soliferclubblad en
verzorgde de ledenadministratie.
In 1998 werd ik secretaris van de Soliferclub en heb tot begin 2000 met Henk mogen samenwerken. Na 20
jaar werd de ledenadministratie door Henk overgedragen naar Jannie van der Torre - Hoek.
Ook het redacteurschap werd begin 2000 beëindigd. Bij de overdracht werd het Jannie en mij duidelijk dat
Henk de zaak heel goed voor elkaar had en door zijn inbreng een basis heeft gelegd waar we nu als Solifer
club nog van profiteren.
 
Bij het opstellen van het in memoriam heb ik  een aantal door Henk samengestelde clubbladen doorgenomen.
Ook in die tijd hadden wij als club een mooi en informatief clubblad.
 
Op de rouwkaart, die wij met instemming van Willy naar de leden hebben doorgestuurd, staat een foto van
een Solifer met daaronder de tekst “Henk is aan zijn laatste reis begonnen”.
 
Wij wensen Willy, de kinderen en hun partners en de kleinkinderen sterkte toe bij het verwerken van het verlies
van hun reisgenoot.
 
Jaap van der Torre voorzitter Soliferclub Nederland.    

 

laatste reis
Henk is aan zijn laatste reis begonnen…

In memoriam
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stroom 2
Dure stroom via de kWh meter, of gewoon omdat je
wellicht zonder 230V kunt:
1.      Sluit de caravan niet op de 230V aan.
2.      Wees zuinig met verlichting, bijvoorbeeld geen
tentlamp onnodig lang aan laten. En gebruik de
caravanmover niet (of zeer beperkt).
3.      Overweeg een grote accu voor langer verblijf
zonder 230V.
4.      Caravans met zonnepaneel kunnen nog langer
functioneren zonder 230V aansluiting.
5.      Monteer Led verlichting voor extra laag verbruik.
6.      Met een volle goede accu redt je het vaak in de
zomer een week zonder 230V.
7.      In de winter is een lang weekeind zonder 230V
ook prima mogelijk.
8.      Wil je toch 230 V voor laptoplader of opladen
telefoon/tablet. Met een kleine omvormer (al te koop
vanaf € 25,00) haal je 230V uit de eigen caravan
accu.
 
Techniek door Peter Edelman, bewerkt intern TC
 
TC Soliferclub Nederland 2015
 

Tegenvallende campingrekening
 
Via de familie Wiebenga kwam de vraag: kunnen jullie iets schrijven over het verbruik van stroom en de
mogelijkheid van registratie op een meter in de caravan, om bij afrekening met de camping niet voor ver
rassingen komen te staan.
 
 
Op een aantal campings is het gebruikelijk dat de 230V aansluiting is uitgerust met een kWh meter
(stroommeter). Het idee is dat de gebruiker betaalt.
Dat de camping eigenaren een toeslag berekenen voor de kabels in de grond en de stroompaal en het
benodigde onderhoud daar van is begrijpelijk, immers zij willen hun kosten gedekt zien. Daarnaast is het niet
duidelijk wat de stroomkosten op zich zijn, t.o.v. de normale stroomkosten.
 
Al sinds de jaren 70 zijn er Solifers gebouwd die naast de opwarming op gas ook een opwarm mogelijkheid
op 230V hebben. Op campings met een hoog stroom tarief kan door het gebruik van de 230V verwarming
de rekening achteraf fors tegenvallen.
 
Wil je de kosten in de hand houden? Maak dan een inschatting tussen de kosten van stroom en flessengas.
 
Dure stroom:   
1. Gebruik voor het verwarmen de gas Cv-ketel
2. Zet de koelkast op gas.
3. Maak koffie met ketel en opgieten i.p.v. bijvoorbeeld de Senseo.
4. Gebruik een eigen kWh meter om bij te kunnen houden wat het verbruik is voordat de camping eigenaar
je achteraf verrast.        
Dit kan bijvoorbeeld met een tussen snoertje zoals alle leden van de NCC gebruiken op de campings van
de club.
Zie foto.
De foto geeft ook aan hoe de kWh meter wordt gebruikt en is te koop bij LBH Box B.V. Oerseweg 17 7071 PP
Ulft. tel: 0315 640546; www.lbhbox.nl;  info@lbhbox.nl.
Kosten circa €100,00
 
Goedkope stroom tegen vast tarief:
1.      Gebruik de 230V verwarming voor de opwarming van de Cv.
2.      Koelkast op 230V
3.      Indien aanwezig de elektrische vloerverwarming gebruiken.
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bankrelatie
Bankrelatie: NL 88 INGB 0004 3260 91
Jaarcontributie: € 32,50 bij tijdige betaling, bij voorkeur via automatische machtiging.
  € 42,50 na betalingsherinnering.
Website: www.soliferclub.nl

www.soliferclub.nl
    

Samenstelling bestuur en commissies

Bestuur      
Voorzitter Jaap van der Torre +495948999571 voorzitter@soliferclub.nl
Secretaris Marianne van Keulen 0413-254948 secretaris@soliferclub.nl
Penningmeester Leo van Boheemen 0165-315242 penningmeester@soliferclub.

nl
Activiteiten commissie Ria Lammers 072-5126288 ac@soliferclub.nl
Technische commissie Piet Goudriaan 0348-562456 tc@soliferclub.nl

Activiteiten commissie      ac@soliferclub.nl
Voorzitter Ria Lammers 072-5126288  
Lid Jan Molenaar 0314-642815  
Lid Jannie van der Torre +495948999571  

Redactie commissie      redactie@soliferclub.nl
Voorzitter Marianne van Keulen 0413-254948  
Eindredactie/Opmaak Hans en Gerrie Schoots 06-20436642  
Lid Jacob Dijkhuizen 0182-616127  

Websitebeheer Arjan van Wakeren 0591-644675  
Websiteredacteur Jacob Dijkhuizen 0182-616127  

Technische commissie      tc@soliferclub.nl
Voorzitter Piet Goudriaan 0348-562456  
Lid Peter Edelman 06-51086914  
Lid Reinier Bijkerk 034-3430783     

Secretariaat en Marianne van Keulen 0413-254948 secretaris@soliferclub.nl
Ledenadministratie      

Archief Jan Molenaar 0314-642815  

Advertenties en PR Jaap van der Torre  +495948999571 pr@soliferclub.nl
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MARTENS CARAVANBOUW
VANOUDS BEKEND DOOR KWALITEIT EN SERVICE

Kom naar onze showroom:
Mercuriusweg 32

6971 GV  Brummen
Tel. 0575 561486
Fax 0575 562098

www.martenscaravans.nl
info@martenscaravans.nl
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