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Team Holiday Sport

Ten eerste willen wij u bedanken voor het 

bezoek aan ons bedrijf en de aankoop die 

u heeft gedaan. Wij wensen u alvast veel 

plezier met uw nieuwe aanwinst en  

danken u hartelijk voor het door u  

gestelde vertrouwen in ons.

Pagina 4: Alles over onderhoud

De BOVAG Onderhoudsbeurt is de meest uitgebreide 
onderhoudsbeurt voor uw caravan. Hij wordt 
uitgevoerd door gespecialiseerde monteurs die 
regelmatig worden bijgeschoold. Bij de BOVAG 
Onderhoudsbeurt wordt de caravan...

De voorpret begint hier
Gaan en staan waar je wilt, genieten van de natuur en lekker 
eten. Eindelijk tijd voor elkaar, zonder haast, werkstress of 
sociale verplichtingen ... als je gaat kamperen met de caravan 
laat je alle zorgen achter je.

Kamperen staat voor vrijheid; of je nu 
kiest om Europa te gaan ontdekken of 
dat je je eigen caravan een poosje op een 
vaste plek neerzet, op de camping. Altijd 
je eigen bed bij je, je eigen spulletjes, je 
eigen toilet.  
 
Nooit meer in de rij voor een 
ontbijtbuffet, maar lekker genieten van 
warme croissantjes onder je eigen luifel, 
in het ochtendzonnetje.

Bedankt!

Op zoek naar een leuke camping 
bij ons in de buurt of in het 
buitenland? Bekijk alle campings 
op holidaysport.nl/kamperen/
campings

Pagina 6: Wat te doen bij schade

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Kleine schades, door 
een paaltje op de camping, of grote schades als gevolg 
van een aanrijding; bij de afhandeling komt veel kijken. 
Indien er schade is ontstaan aan uw caravan  en u heeft 
uw verzekeringsmaatschappij...

Zo vrij kun je zijn!

Onze caravans
Holiday Sport is dealer van de 
gerenommeerde topmerken: Dethleffs, 
Fendt en Hobby. En het nieuwe submerk 
van Hobby: Beachy. Deze staan voor 
kwaliteit en jarenlang kampeerplezier. 
Begin uw vakantie met een goed advies.

Dethleffs, een vriend van de familie, 
staat voor innovatie en design. Wie een 
Dethleffs koopt, ontvangt een volledig 
doorontwikkelde caravan van zeer goede 
kwaliteit. De fabriek in Isny im Algäu is 
één van de modernste in Europa, met 
gekwalificeerde medewerkers en een 
doorlopende kwaliteitscontrole.

Een Fendt caravan herken je direct.  
Dynamische lijnen, die geïnspireerd zijn 
op klassieke vormen. Er is niet alleen 
aandacht besteed aan het fraaie uiterlijk, 
maar ook aan praktisch gebruik. Fendt, een 
reisgenoot voor 365 dagen per jaar. 

Voor dit seizoen zal het aanbod van Hobby 
uit verschillende modelvarianten bestaan, 
verdeeld over de verschillende series. De 
nieuwe modellen verrassen met talrijke 
verbeteringen en nieuwe highlights in de 
vorm van uitrusting. Echte vrijheid is er 
op uitgaan in een Hobby caravan. Echte 
vrijheid kent geen compromissen.
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Pagina 16: Goed beladen op pad

Zwaar of verkeerd beladen caravans leveren levensgevaarlijke 
verkeerssituaties op doordat de caravan tijdens het rijden 
kan gaan slingeren.  In de eerste plaats mag het maximum 
toelaatbaar totaalgewicht van de caravan worden 
overschreden...

De aflevering
Bij de verkoop van de caravan wordt de 
afleveringsdatum met u besproken. Bij een 
nieuwe caravan is soms niet exact aan te 
geven wanneer deze wordt afgeleverd i.v.m. 
levertijden. In dit geval nemen wij contact 
met u op om een afleveringsdatum vast te 
stellen zodra de caravan bij ons binnen is. 
Tevens geven wij dan het chassisnummer 
en kenteken aan u door t.b.v. uw 
verzekering.

Betaling
De betaling dient vóór of uiterlijk bij 
aflevering te geschieden. U kunt het bedrag 
contant voldoen of per pinbetaling (dit 
dient u vooraf bij uw bank aan te vragen, in 
verband met een hoger daglimiet).  

Middels dit boekwerkje willen wij u bekend 
maken met de gang van zaken binnen ons 
bedrijf.  Daarnaast geven wij u ook enkele 
bruikbare tips. Mocht u zelf nog ideeën, tips 
of aanvullingen voor ons hebben, laat het 
ons weten.

Ons bedrijf bestaat sinds 1984 en wij zijn 
dealer van de merken Hobby, Dethleffs en 
Fendt.  Naast deze topmerken beschikken 
wij over een ruim aanbod gebruikte 
caravans met BOVAG-garantie. 

Bezoek ook onze sfeervolle winkel met alle 
denkbare kampeer en wandelaccessoires en 
producten aan waarmee je het kamperen 
nog sfeervoller kunt maken. 

Ons bedrijf

Pagina 14: Het rijden in de bergen

Wanneer je met een caravan achter de auto de berg op 
rijdt dan hebben de motor en de aandrijflijn het zwaarder 
te verduren dan normaal. Stelregel is: wanneer je gas geeft 
en de auto wil niet of nauwelijks versnellen dan staat hij in 
een te hoge versnelling...

Verkoop en administratie 
Berry Holtslag  Management en verkoop    info@holidaysport.nl 
Bert Zevenbergen  Verkoop en schade calculatie  schade@holidaysport.nl
Mike Koeslag  Junior verkoper   info@holidaysport.nl
Marko Wind  Administratie en boekhouding  administratie@holidaysport.nl 
 

Wandelwinkel en kampeerwinkel 
Iris Smeenk  Wandelwinkel & kampeerwinkel  winkel@holidaysport.nl 
René Timmermans  Wandelwinkel & kampeerwinkel  winkel@holidaysport.nl 
Koen van der Weide  Wandelwinkel & kampeerwinkel  winkel@holidaysport.nl 
Natasja Sieverink  Wandelwinkel & kampeerwinkel  winkel@holidaysport.nl 
 
 
Werkplaats en magazijn 
Betty Tiessink  Receptie, planning en service  service@holidaysport.nl 
Marcel Schepers  Planning, onderhoud en service  service@holidaysport.nl 
Michael Remie  Onderhoud en service  service@holidaysport.nl 
Arthur Gerritsen  Onderhoud en service  service@holidaysport.nl 
Melvin de Joode  Onderhoud en service  service@holidaysport.nl 
Jordy Janssen                 Onderhoud en service  service@holidaysport.nl 
Corine de Vries  Interieurzorg   service@holidaysport.nl 
 

Openingstijden
Wij zijn dinsdag t/m zaterdag geopend. Bekijk de 
actuele openingstijden op www.holidaysport.nl. 
In het seizoen zijn we ook regelmatig extra geopend 
op zondag en maandag.



Bekijk de video over onze 
Bovag onderhoudsbeurt  
op holidaysport.nl/
bovagbeurt

En nu we toch bezig zijn met de papier  
winkel: aanhangers met een toegestane 
massa (leeggewicht plus laadvermogen) 
onder de 750 kg hebben geen eigen 
kentekenbewijs nodig. Bagagewagentjes, 
de meeste vouwwagens en lichte caravans 
voeren dus hetzelfde 
kenteken als de 
trekkende auto, op een 
witte plaat. 

Vanaf 750 kg hebben 
caravans, vouwwagens 
en andere aanhangers 
wel een eigen kentekenbewijs en een eigen 
nummerplaat. Daarop staat onder meer 
het chassisnummer en de ‘datum eerste 
toelating’. Het feitelijke bouwjaar van de 
caravan vind je op het typeplaatje (vaak 
op de chassisbalk, op de dissel of in de 
disselbak). 

Het oude papieren kentekenbewijs kende 
twee delen; het voertuigbewijs en het 
tenaamstellings bewijs. Op de huidige 
kentekencard worden deze gegevens 
samengebracht. De tenaamstellingscode, 
bestaande uit negen cijfers, vervangt het 

overschrijvingsbewijs. Deze 
code in combinatie met de 
kentekencard heeft u nodig 
wanneer u de caravan wilt 
verkopen of inruilen. De eerste 
vier cijfers van de code ontvangt 
u direct bij de aanschaf van de 
caravan. De overige vijf cijfers 

krijgt u door de RDW per post toegestuurd.  
Wij raden u aan de tenaamstellingscode 
thuis goed te bewaren.

BOVAG Onderhoudsbeurt
De BOVAG Onderhoudsbeurt is de meest 
uitgebreide onderhoudsbeurt voor uw 
caravan. Hij wordt uitgevoerd door  
gespecialiseerde monteurs die 
regelmatig worden bijgeschoold. 

Bij de BOVAG Onderhoudsbeurt 
wordt de caravan nagekeken op 
meer dan 60 punten van de caravan.  
Onderverdeeld in opbouw, banden, 
onderstel, gassysteem, vochtcontrole 
en elektro. Zodat je caravan niet 
alleen voldoet aan alle wettelijke 
eisen, maar ook aan strenge comfort- 
en kwaliteitseisen.  

De Hobby, Fendt en Dethleffs 
fabrikanten verlenen u een garantie van 

respectievelijk 5 en 6 jaar op 
vochtproblemen. 

Zij stellen hierbij de eis dat 
u de caravan jaarlijks bij ons 
moet laten inspecteren tegen 
een vergoeding. Wij besparen 
u deze kosten omdat wij 
tijdens de tweejaarlijkse 
BOVAG-beurt uw caravan op 
vocht controleren en hiervoor 
niets berekenen. Op deze 

wijze blijft deze waterdichtheidsgarantie 
ook van kracht. 

Kentekenbewijs

Marcel

 
Op onze wandelafdeling hebben wij een 
ruime keuze aan schoenen voor u klaar 
staan. Onze schoenen merken zijn: Lowa, 
Hanwag en Meindl. Voor de zomer of 
verre reizen hebben wij natuurlijk ook de 
sandalen van Teva in huis en wel het hele 
jaar door. Bij wandelschoenen is het van 
belang om uitgebreid te passen. Daarom 
adviseren we u om eens langs te komen 
in de winkel om verschillende modellen 
uit te proberen, we voorzien u graag van 
advies op maat. Op onze wandelafdeling 
vindt u niet alleen wandelschoenen, maar 
ook sandalen, sokken, onderhoud voor uw 
schoenen en accessoires. 

Bij Holiday Sport vindt u een zeer ruime 
collectie rugzakken, travelpacks en 
heuptassen. Bent u op zoek naar een rugzak 
voor een korte wandeling in Nederland, een 
huttentrektocht in Oostenrijk of gaat u drie 
maanden backpacken in Nieuw-Zeeland, 
wij hebben voor u de juiste rugzak in huis. 
Het uitvoerig passen van een rugzak mag 
dan ook zeker niet worden onderschat. 
Neem hiervoor uitgebreid de tijd en 
probeer vooral verschillende rugzakken. 
Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor 
handige en praktische accessoires zoals 
regenhoezen, flightbags, gespen en andere 
reserve onderdelen. 

Gaat u op reis? Dan moet u zich goed 
voorbereiden. Ook wat betreft uw 
gezondheid. In vele reisbestemmingen 
heersen andere hygiënische 
omstandigheden, komen soms andere 
infectie-ziekten voor en heeft u vaak een 
ander voedingspatroon. Wij adviseren u 
graag.

Rugzakken ReizenSchoenen

Wij gaan graag samen met u het avontuur tegemoet. Van een wandeling in de 
Achterhoek tot een verre reis, in onze wandel- en reiswinkel vindt u alles wat u nodig 
heeft voor uw outdoor avontuur. Twee keer per jaar gaan we op pad om inkopen te 
doen voor het nieuwe seizoen. Of u nu een paar wandelschoenen zoekt voor een 
wandeling in Nederland, wandelsandalen voor in de zomer of bergschoenen voor 
een trekking in de Alpen, in onze wandel- en reiswinkel hebben wij een ruime keuze 
aan schoenen voor u klaar staan.

Begin het avontuur in de wandel- en reiswinkel

Rijbewijs
Een groot misverstand is dat je om een 
caravan te trekken rijbewijs BE nodig hebt.  
Sinds in 2013 de regels zijn veranderd, 
heb je in de meeste gevallen genoeg aan 
je rijbewijs B. In 2013 is de wetgeving 
veranderd en geldt de volgende basisregel: 
als het maximaal toegestane gewicht van 
de auto plus het maximum gewicht van de 
caravan (leeggewicht plus laadvermogen) 
onder de 3.500 kg blijft, heb je aan 
rijbewijs B voldoende. De enige ‘mits’ in die 
basisregel is wat je auto mag trekken en dat 
maximum aanhangergewicht vind je op 
het kentekenbewijs van de auto. Of je tikt 
even je kenteken in op de website van de 
RDW: www.rdw.nl. Met een niet al te zware 
caravan kun je dus meteen op vakantie! 

Rijbewijs BE bestaat ook nog steeds en 
dat geeft je net iets meer mogelijkheden: 
daarmee mag je in principe elke aanhanger 
trekken, tot het maximum gewicht dat je 
auto wettelijk aankan (zie kentekenbewijs). 

Met BE heb je dus niet met die beperking 
van 3.500 kg te maken. Sinds enkele jaren 
bestaat er ook een rijbewijs B+: dat zit 
tussen B en BE in. Met B+ mag je auto/
caravan-combinatie 4.250 kg wegen (het 
maximaal toegestane gewicht van de auto, 
plus het maximaal toegestane gewicht van 
de caravan). Het enige limiet is ook hier 
weer het maximum aanhangergewicht dat 
op het kentekenbewijs van de auto staat.

Rijbewijs BE

RenéKoen

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via 0573-253795 of info@holidaysport.nl
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Om lang plezier van uw caravan te hebben en om onbezorgd op vakantie te kunnen gaan is tijdig 
onderhoud aan de caravan een absolute voorwaarde. De BOVAG-beurt wordt uitgevoerd door 
vakbekwame mensen bij wie uw caravan in vertrouwde handen is. Want alleen met een goed on-
derhouden kampeermiddel heb je een zorgeloze vakantie. Tijdens je vakantie wil je 100 procent 
kunnen ontspannen. Als je kampeermiddel goed onderhouden is, heb je daar op de camping 
geen zorgen over. Daarom is het advies om elke twee jaar de BOVAG Onderhoudsbeurt te laten 
doen, zodat je zeker weet dat je caravan of vouwwagen in goede conditie blijft.

Wist u dat wij bij de BOVAG beurt uw caravan op 60 punten controleren?



Bekijk voor meer informatie  
de video over schade op  
holidaysport.nl/schadeherstel

Vochtcontrole
 
Vocht is een grote vijand voor de caravan. 
Tenminste; als het tussen het dak, in de 
bodemplaat of in de zijwanden van de 
caravan terecht komt. 

Bijvoorbeeld door versleten kitlagen, 
een steenslagbeschadiging die niet of te 
laat wordt opgemerkt of door een slecht 
herstelde reparatie.  
 
Om ernstige vochtschade te voorkomen, 
wordt tijdens de BOVAG Onderhoudsbeurt 
een globale vochtmeting uitgevoerd. 
Hierbij worden de vloer, de wanden, het 
dak en de dakdoorvoeren op belangrijke 
plaatsen gecontroleerd op de aanwezigheid  
van vocht. 

Indien er aanwijzingen zijn van  
vochtinwerking, wordt u de mogelijkheid 
geboden om de globale meting uit 
te breiden tot een 
uitgebreidere 
vochtmeting. 
Hierdoor kunnen 
we de oorzaak 
achterhalen 
en passende 
maatregelen nemen.

Vocht en garantie nieuwe caravans

Na de wettelijke garantieperiode van 
twee jaar geldt de garantie in geval 

van vochtschade (3 jaar) slechts 
wanneer de dichtheids controles 
eens in de 12 a 18 maanden vanaf de 
ingebruikneming van het voertuig 
volgens de voorschriften zijn 
uitgevoerd. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij de receptie 
werkplaats.

Stalling
Als de vakanties er weer op zitten, wordt 
de caravan meestal verhuist naar de 
winterstalling. Liefst overdekt natuurlijk 
en vorstvrij. Als u toch buiten stalt kan een 
caravanhoes een goed alternatief zijn als  
extra bescherming tegen vocht en UV  
straling. Deze zijn te koop in onze winkel.

Voor een gering bedrag kunnen wij ook uw 
caravan stallen op ons terrein. Elke twee jaar 
voeren wij kosteloos (exclusief materiaal) de 
BOVAG onderhoudsbeurt uit.  
Zorg ook in de winter voor een goede 
verzekering: bij schade (of erger) is je 
kampeermiddel dan goed verzekerd. 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Kleine 
schades, door een paaltje op de camping, of 
grote schades als gevolg van een aanrijding; 
bij de afhandeling komt veel kijken. 

Indien er schade is ontstaan aan uw caravan  
en u heeft uw verzekeringsmaatschappij 
ingelicht, kunt u dit (telefonisch) melden 
bij onze werkplaats. Daar zal de verdere 
afhandeling met u doorgenomen worden 
en zullen we contact opnemen met uw 
verzekeraar om een afspraak te maken met 
de expert. 

Indien bekend is wanneer de expert de 
schade komt taxeren, brengt u de caravan 

bij ons (bij voorkeur een paar dagen 
voordat de expert komt), zodat wij een 
gedegen schaderapport op kunnen stellen 
en de schade kunnen afhandelen met de 
expert. 

Wat te doen bij schade

WA of All-Risk
 
Een caravanverzekering sluit je af om 
schade aan je eigen kampeermiddel te 
dekken en om verzekerd te zijn voor 
diefstal. 

Een standaard verzekering 
geeft een beperkte dekking; 
bij een allrisk verzekering 
ben je ook verzekerd tegen 
schades die ontstaan door 
eigen schuld en ongevallen, 
waarbij het hele voertuig 
total loss raakt.

In Europa moet je als bestuurder met enig 
document kunnen aantonen dat de auto en 
caravan verzekerd zijn. 

Het gaat hierbij om caravans 
met een eigen kenteken, 
oftewel caravans zwaarder dan 
750 kg. In Polen moet je voor 
je caravan een aparte groene 
kaart hebben. Die is ook 
aanbevolen voor Duitsland en 
Spanje. In de rest van de EU is 

een groene kaart niet verplicht. 

Als je de caravan een poosje niet zelf 
gebruikt, zou je hem kunnen verhuren. 
Maar dan ben je niet automatisch verzekerd 
voor schade. Je zult hiervoor schriftelijk 
toestemming moeten vragen aan je 
verzekeringsmaatschappij. 

Vaak is het wel toegestaan om je caravan 
uit te lenen, zonder dat je hiervoor een 
vergoeding ontvangt. Aan je kinderen of 
aan vrienden bijvoorbeeld. Check dit  eerst 
even bij je verzekeraar.

Marko: “Wij adviseren u voor de aflevering een verzekering af te sluiten”

U wilt uiteraard onbezorgd van uw caravan 
genieten. Wij adviseren u daarom vóór de 
aflevering een verzekering af te sluiten, 
zodat de caravan is verzekerd wanneer u 
deze bij ons op komt 
halen. 

Houdt u er rekening 
mee dat de meeste 
verzekerings-
maatschappijen een 
disselslot en/of wielklem 
(SCM goedgekeurd) 
eisen. 

Het is verstandig om, naast de caravan, de 
voortent of luifel alsmede de inventaris 
apart op te geven voor de verzekering. 

Een caravanverzekering is niet 
wettelijk verplicht. Zodra de 
caravan is aangekoppeld, valt 
deze onder de verzekering van de 
auto. De schade die je aan anderen 
veroorzaakt, is dus gewoon gedekt 
via de WA verzekering. Maar als je 
bij een aanrijding schade hebt aan 
je eigen kampeermiddel, dan is dat 
niet verzekerd. 

Dit geldt ook voor een krasje die 
je kampeermiddel oploopt in de 
winterstalling, parkeerschade of 
diefstal. Hiervoor adviseren wij een 
caravanverzekering te nemen.

Groene kaart Caravan uitlenenWA of All-Risk

Marko

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via 0573-253795 of info@holidaysport.nl
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Elektra: Op de camping
 
Verlichting, koffieapparaat, mobieltjes 
opladen: stroom is onmisbaar in de caravan. 
En met een volle gasfles kun je op drie 
pitten tegelijk koken en 
stook je het in voor- en 
najaar comfortabel warm.

In de caravan zitten twee 
stroomnetwerken: 12 
Volt voor onder meer de 
ingebouwde verlichting 
en de USB-oplaadpunten 
en 230 Volt voor de stopcontacten. Als de 
caravan aan de stroompaal van de camping 
is aangesloten, werkt de koelkast gewoon 

op 230 Volt. En is er geen stroompaal 
aanwezig, dan doet hij onverstoorbaar z’n 
werk op gas. Onderweg functioneert de 

koelkast op 12 Volt, 
op de accu van de 
auto.

Nog zo’n ‘alleseter’ 
is de kachel. Die 
werkt op gas, 
maar er zijn ook 
uitvoeringen 

met een extra elektrische warmtespiraal. 
Stroom heb je sowieso nodig voor de 
ringverwarming die de warme lucht 

verspreid in het caravan  
interieur. Qua stroom is de beperkende 
factor meestal de camping, omdat de 

stroompaal niet meer dan  
bijvoorbeeld 6  
Ampère levert.  
Als je dan én de 
waterkoker, een elektrisch 
oventje én de haardroger 
aanzet, knalt de zekering 
van de stroompaal op 
de camping er zeker uit. 

Gelukkig hebben de meeste campings 
inmiddels 10 Ampère op de stroompalen.

Natasja

Elektra: 13 en 7 polige stekkers
De Hobby, Dethleffs en Fendt caravans 
worden standaard vanaf de fabriek 
geleverd met een 13-polige 
stekker, systeem Jäger. Het 
meest ideale is om de auto 
ook met dit systeem uit te 
laten rusten. U kunt dan 
over het mistachterlicht 
beschikken (verplicht) 
en eventueel  over een 
achteruitrijlicht 

Houdt u er rekening mee 
dat op de Jäger contactdoos de 7-polige 
stekkers van een aanhangwagen of 
fietsendrager niet meer passen. Hiervoor 

zijn verloopstekkers verkrijgbaar. De 
aansluiting van het merk West (voorheen 

Multicon) kan zowel voor een 
7-polige als een 13-polige 
West stekker worden gebruikt, 
zodat geen verloopstekker 
nodig is voor het trekken van 
een gewone aanhangwagen 
of het meenemen van een 
fietsendrager. 

Voor het kunnen gebruiken 
van het mistachterlicht en de 

achteruitrijlamp dient de bedrading in de 
contactdoos bij uw trekhaak mogelijk te 
worden aangepast. Achterin dit boek vind 

je een aansluitschema van Jäger en West. 
Stel uw garage dit schema ter beschikking 
of laat ze contact opnemen met onze 
technische dienst. 

Daarnaast 
zijn er ook 
verloopstekkers 
verkrijgbaar 
voor de 
caravan zodat 
zij eventueel 
aangesloten 
kunnen worden 
op uw 7-polige 
autostekkerdoos.

Water en Hadex
 
tegelijk kunt gebruiken. Bij een te hoog 
verbruik zal de zekering in de kast van de 
camping doorslaan. 
De meeste caravans 
hebben een zekering 
van 16A, maar op 
veel campings wordt 
er een capaciteit 
geleverd die veelal 
lager ligt dan 16A. 
Als de capaciteit van 
de zekering van de 
camping lager is dan 
die van de zekering in de caravan dan zal 
die altijd als eerste uitschakelen wanneer je 
teveel apparaten tegelijkertijd inschakelt.

In sommige Europese landen is het water 
uit de kraan niet direct drinkbaar. U kunt 

dan gebruik maken van  Hadex. 

Hadex bestaat uit de juiste 
chloor oplossing en enkele 
druppels zijn reeds voldoende 
om te beschikken over veilig en 
betrouwbaar drinkwater.   
Eventueel kunt u een filter 
plaatsen in de watervoorziening 
van de caravan dat het water 
reinigt. In de werkplaats kunnen 

we u het Inline C-Ultra van AQUA Logic 
laten zien.

Volt, Ampere, Watt
 
Als je het vermogen van een apparaat 
(Watt) deelt door de spanning (Volt), dan 
krijg je de stroomsterkte in Ampère.

1.000 watt / 230 Volt = 4,35 Ampère. 
 
Op een camping met stroompalen van 6 
Ampère heeft u 1380 Watt beschikbaar: 
6 Ampere * 230 Volt = 1.380 Watt.

Op een camping met 10 Ampère is dat: 
10 Ampere * 230 Volt = 2.300 Watt.

Houdt u er rekening mee dat de camping 
een maximaal Ampèrage heeft. Dit houdt in 
dat u niet alle apparatuur in uw caravan 

Gas
Gasflessen zijn er in veel soorten en 
maten. In onze shop vindt u alle gangbare 
uitvoeringen van Primagaz, 
Benegas en Campingaz. Ook 
hebben wij natuurlijk de 
lichtgewicht gasflessen.

Gasslangen moeten regelmatig 
vernieuwd worden. Ook al ziet de 
slang er nog zo goed uit aan de 
buitenzijde, er kunnen zich kleine 
haarscheurtjes hebben gevormd 
die tot lekkage leiden. Ons advies 
luidt dan ook om de slang om de 4 
jaar te vervangen. Wat de gasdrukregelaar 

betreft, adviseren wij een vervanging om 
de 5 jaar. Tot slot merken wij nog op dat alle 

gasapparatuur die standaard in de 
caravan is geplaatst, thermisch is 
beveiligd!

Ga je op vakantie naar Duitsland, 
Zwitserland of Oostenrijk? Check 
dan of jouw camping het G607-
keurmerk verplicht stelt aan 
gasten. Anders word je misschien 
geweigerd. G607 is een Duits 
keurmerk dat extra controle van de 
gasinstallatie vereist.  Informeer bij 

onze werkplaats voor meer informatie.

Praktisch
In Nederland zijn er 
verschillende soorten 
gasflessen te koop. 
Helaas zijn deze fless-
en in onder andere 
Scandinavië, Frankrijk, 
Spanje en Italië niet 
altijd even goed om 
te ruilen voor nieuwe. 
Veel klanten kiezen 
daarom voor 2 gasflessen, zodat je 3-4 wek-
en vakantie makkelijk doorkomt. Eenmaal 
terug in Nederland kun je de flessen weer 
omruilen voor nieuwe.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via 0573-253795 of info@holidaysport.nl
8

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via 0573-253795 of info@holidaysport.nl
9



Veiliger met stabilisator
 
Moderne caravans zijn ook in de 
standaarduitvoering absoluut veilig te 
noemen. Waar het echter bij een stabilisator 
om gaat is het rij- en weggedrag van de 
caravan bij onverwachte en onvoorspelbare 
momenten, zoals  plotselinge 
spoorvorming, zij- of rukwinden, 
luchtstromen bij inhaalmanoeuvres door 
vrachtwagens, valwinden tussen bergen of 
heuvelruggen e.d.  

In die gevallen doet de stabilisator zijn 
werk en kunt u “ontspannen” uw reisdoel 
bereiken. De stabilisator corrigeert namelijk 
de slingerbewegingen van uw caravan 
door middel van remschoenen die om de 

kogel van de trekhaak worden geklemd. 
Tegenwoordig leveren wij geen nieuwe 

caravans meer af zonder een stabilisator. 
Deze horen bij de nieuwe caravans van 
Hobby, Fendt en de meeste Dethleffs’ 

reeds bij de standaarduitrusting.  Als de 
caravan tóch gaat slingeren weten veel 
caravanners niet wat ze moeten doen: gas 
geven zodat de auto de combinatie weer 
recht trekt of langzaam remmen? De enig 
juiste handeling is het loslaten van het 
gaspedaal. Als de combinatie niet merkbaar 
tot rust komt moet kort maar stevig op 
de rem worden getrapt. Zo nodig enkele 
keren achtereen tot de combinatie weer 
rustig is. Vervolg uw weg met een lagere 
snelheid en stop even op de eerste de beste 
parkeerplaats die u tegenkomt. Controleer 
daar de bandenspanning, de belading en 
de kogeldruk en pas deze waar nodig aan. 

100 KM keuring
De snelheidslimieten voor een auto met 
caravan of vouwwagen verschillen per land. 
De maximumsnelheden staan vermeld in de 
landeninformatie op ANWB Vakantie. (www.
anwb.nl/vakantie/landeninformatie).

In Duitsland is de maximum snelheid 
voor een auto-caravan combinatie 80 
km/u, tenzij je beschikt over een tempo 
100-ontheffing. Is die voor 
de caravan afgegeven en 
voldoet de hele combinatie 
aan de gestelde eisen, dan 
mag je met die combinatie 
100 km/u rijden.

De Tempo 100-ontheffing 
kun je krijgen na een keuring 
door DEKRA of TUV NORD.

Deze keuring kan bij ons worden 
uitgevoerd en kost  € 115,- 

De combinatie moet daarbij aan een aantal 
eisen voldoen. Na goedkeuring krijg je de 
Tempo 100 sticker thuis gestuurd en deze 

plak je op de caravan. 

De ontheffing geldt uiteraard 
alleen voor de Duitse snelwegen 
en is niet geldig in andere 
Europese landen.

De Tempo 100-ontheffing is na 
afgifte onbeperkt geldig, mits 
de auto en de caravan aan de 

voorwaarden blijven voldoen. Let daarnaast 
ook goed op de (maximum) leeftijd van de 
caravanbanden.

Snelheid

Krakende stabilisator
 
Krakende stabilisatorkoppelingen komen 
maar al te vaak voor. Een irritant geluid dat 
vaak ontstaat na een lange dag reizen als 
de stabilisator erg warm 
en droog is geworden en 
er zich stof en vuil heeft 
opgehoopt. Het helemaal 
voorkomen van dit kraken 
lijkt een utopie, maar je 
kunt er wel wat aan doen. 

Dat kraken is een 
resonantie van 
ongelijkmatig bewegen van de koppeling  
op de trekhaakkogel.  

Het eventuele geluid wordt vervolgens nog 
eens flink versterkt door de klankkast die 
een auto nou eenmaal is. Dat geluid - zie 

het als piepende remmen 
maar in een zeer lage 
frequentie - kan door merg 
en been gaan. 

Streven naar zo min 
mogelijk stof tussen de 
frictiematerialen is daarom 
de meest zekere oplossing. 
De kogel moet daarvoor 

vetvrij, glad en schoon zijn. Gebruik 
eventueel schuurpapier (korrel 200) om de 

zaak glad te maken. Vet moet van de kogel 
af, reinigen met thinner of spiritus (ook 
eventueel de frictie-elementen). En voor 
de reis de kogel en stabilisatorkoppeling 
ontvetten.  
Reinigen met water en zeep en goed  
uitspoelen is aan te bevelen.

Bij aankomst op de camping is het 
verstandig om de stabilisator buiten 
werking te zetten door de hendel omhoog 
te halen. Op deze manier rijdt u ontspannen 
naar uw campingplek zonder dat uw 
mede kampeerders hinder hebben van het 
krakende geluid.

G607 gas keuring
Wie met zijn caravan naar Duitsland 
reist, kan het zomaar overkomen. Bij het 
aanmelden bij de beheerder van een 
camping wordt gevraagd naar het logboek 
van de gaskeuring. Doorgaans leidt dit 
tot verbaasde blikken bij de eigenaren 
van de caravan indien zij niet in Duitsland 
woonachtig zijn. Voor een ‘tweejaarlijkse 
keuring DVGW G607’ kunt u nu ook bij 
Holiday Sport terecht. 

Al ruim 10 jaar moet de gasinstallatie, 
van caravans en kampeerauto’s die in 
Duitsland geregistreerd zijn, een tweejarige 
gaskeuring (DVGW G607) ondergaan. 
Nieuwe caravans en kampeerauto’s 
krijgen bij nieuw-aflevering een logboek 

mee, waarin de gasinstallatie technisch 
beschreven wordt. Tevens wordt de 
installatie op de technische eisen gekeurd, 
waarbij onder meer de gasdichtheid wordt 
beproefd. Iedere twee jaar dient een 
herkeuring te worden uitgevoerd, waarbij 
wordt gecontroleerd of de gasinstallatie 
nog steeds aan alle criteria voldoet. 
Controle van o.a. drukregelaar, gasslangen 
en lekdichtheid zijn vaste onderdelen van 
de herkeuring. Indien de herkeuring met 
goed gevolg werd doorstaan, wordt hiervan 
in het logboek melding gemaakt.

Steeds meer beheerders van campings 
vragen hun gasten dit logboek te 
overleggen, alvorens zij tot de camping  

 
worden toegelaten. Vaak 
geldt hier: geen logboek, 
geen plaats ! In toenemende mate 
kiezen campingbeheerders in Duitsland 
ervoor om recreanten te weigeren, omdat 
zij niet de verantwoording op zich willen 
nemen voor de gevolgen van eventuele 
ongelukken. De campingbeheerder is 
immers aansprakelijk voor de veiligheid 
en het houden van toezicht hierop op zijn 
eigen terrein.

De kosten van deze 2 jaarlijkse keuring 
bedragen € 95,-. Indien u dit combineert 
met een BOVAG onderhoudsbeurt zijn de 
kosten €45,-.
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Bij auto’s met een automatische transmissie 
is het aan te raden om stand “L” te 
gebruiken om op de motor af te kunnen 
remmen. Dit zou met 
de zogenaamde “D” 
(drive) niet kunnen. 
Rijdt ook niet in de 
hoogste versnelling 
(D of 4), maar rijdt 
constant in z’n 3. 
Caravans hebben een 
oploopremsysteem, 
dit systeem 
is duurzaam, 
betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk. 

Tijdens het rijden in de bergen wordt het 
remsysteem van uw caravan extra intensief 
belast. 

Je doet er als eerste goed aan om 
regelmatig te stoppen. Vooral onder 
zomerse omstandigheden kan 
minuten lang continu remmend 
afdalen al mechanische problemen 
veroorzaken. Zet de combinatie dus 
waar dat mogelijk en veilig is even 
stil. Doorgaans volstaat een pauze 
van een paar minuten. 

Een caravan heeft een oplooprem. Dat 
houdt in dat wanneer de auto remt dan 
drukt de caravan zich door zijn gewicht 
en snelheid tegen de auto aan waardoor 
de oplooprem geactiveerd wordt en de 
caravan remt dan mee. Zodra de auto weer 
begint te trekken dan wordt de oplooprem 
weer vrijgegeven (ook wel “strekken” 
genoemd).

Bij het afdalen van een steile helling dan 
drukt het gewicht van de caravan richting 
de auto en bij een onvoldoende gestrekte 
oplooprem blijft de caravan continu 
remmen.

Oplooprem

Wanneer je met een caravan achter de auto 
de berg op rijdt dan hebben de motor en 
de aandrijflijn het zwaarder te verduren dan 
normaal. Stelregel is: wanneer je gas geeft 
en de auto wil niet of nauwelijks versnellen 
dan staat hij in een te hoge versnelling en 
dan moet je terugschakelen.

We zijn geneigd om zo snel mogelijk op 
te schakelen naar de hoogste versnelling 
omdat de auto dan (onder normale 
omstandigheden) het zuinigst rijdt maar 
dat gaat met een caravan achter de auto 
meestal niet op.

In de meeste gevallen verbruikt de auto dan 

juist meer omdat de motor meer brandstof 
ingespoten krijgt en omdat die brandstof 
niet volledig verbrandt 
levert dat roetvorming 
op met als gevolg dat de 
motor ook meer vervuild.

Onze ervaring is dat de 
motor één versnelling 
onder de hoogste 
versnelling het soepelst en 
het zuinigst loopt, ook als 
je op een vlakke weg rijdt.

Je kunt van te voren uitzoeken bij welk 
toerental je auto de hoogste koppel heeft 

(de meeste kracht levert). Op de website 
van Autoweek staat een kenteken check 

waar je op basis van je 
kenteken kunt vinden (onder 
de tab specificaties) bij welk 
toerental je auto de hoogste 
koppel heeft. Bij het rijden 
met de caravan in de bergen 
moet je er voor zorgen dat 
de motor rond dat toerental 
draait. Lukt het niet om de 
motor rond dat toerental te 
houden dan schakel je terug.

Het rijden in de bergen

 
Het is ten eerste van belang dat de 
oplooprem van de caravan goed is 
afgesteld. Dit wordt meestal bij een 
onderhoudsbeurt bij een dealer 
gecontroleerd en zo nodig afgesteld.

Probeer zo min mogelijk te remmen. Als je 
geremd hebt dan moet je er voor zorgen 
dat de oplooprem weer gestrekt wordt.
Als je moet remmen, rem dan kort en flink 
om de snelheid er goed uit te halen. Houdt 
daarbij wel rekening met de achterliggers. 
Zodra je je rem weer loslaat dan geef je 
direct een tikje gas zodat de auto even 
kort aan de caravan trekt. De oplooprem 

strekt zich dan weer en de remmen van de 
caravan worden dan weer gelost. Dit blijf je 
zo herhalen tot je beneden bent.

Houd er wel rekening mee dat de normale 
temperatuur van het wiel zeker 100 graden 
kan worden dus pas op met voelen om 
blaren te voorkomen .

Nooit even met een fles water de remmen 
extra gaan koelen, dit brengt vaak meer 
schade met zich mee..

Controle lijst:

□ Valt de koppeling goed in de 
vergrendeling?

□ Zit de handrem breekkabel goed vast?

□ Is de stekker goed aangebracht en werkt 
de verlichting?

□ Zijn de uitdraaisteunen ingedraaid en is 
het neuswiel opgetrokken?

□ Staat de caravan van de handrem?

□ Is de koelkast goed vergrendeld?

□ Zijn deuren, ramen en dakluiken dicht?

Strekken

Bij het rijden in de bergen met een auto met 
een handgeschakelde transmissie is het aan 
te raden om bij het wegrijden uit stilstand 
veel gas te geven en de koppeling snel los 
te laten; dan slippen hoogstwaarschijnlijk 
de banden wel wat door, maar het is een 
behoud voor de koppelingsplaten van uw 
auto. Het is bovendien niet erg om pas bij 
een hoog toerental te schakelen. 

Ook adviseren wij u om goed vooruit te 
kijken naar wat er komen gaat. Zo heeft u 
bijvoorbeeld meer trekkracht als u bij een 
haarspeldbocht al vóór de bocht naar een 
lagere versnelling heeft geschakeld. Als de 
auto het moeilijk heeft, is het aan te raden 

om bijvoorbeeld de achterruitverwarming 
(tijdens de winter) of de airco (tijdens 
de zomer) uit te schakelen. De  
laatstgenoemde neemt al 5 PK vermogen 
af! Bij het dalen met een combinatie van 
auto en caravan adviseren wij u in een lage 
versnelling naar beneden te gaan; de motor 
zal hierdoor heter  worden en het toerental 
zal hoog zijn, maar 
u houdt dan wel 
de combinatie 
onder controle. Dit 
is ook beter voor 
het remsysteem 
van uw auto en 
caravan. 

Berry
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FOUT!

In Nederland absoluut verboden: een losse 
strop rond de kogelhals.

FOUT!

Een trekhaak met afneembaar kogeldeel 
wordt door de politie gelijkgeschakeld aan 
een ‘vaste’ haak. Ook hier mag de kabel dus 
niet in een losse strop rond de kogelhals 
liggen.

GOED!

Hoewel er verschillende soorten 
hulpkoppelingen in omloop zijn, is het de 
bedoeling dat de kabel in een strop rond 
de kogel ligt én door de hulpkoppeling is 
geleid.       

Het kabeltje tussen auto en caravan trekt 
de (hand)rem aan als die los ‘breekt’ van de 

auto. Daarna zal het kabeltje 
zelf breken. Vandaar de naam 
handrem breekkabel of 
losbreekreminrichting.

De wijze van bevestiging is 
wettelijk beschreven (artikel 
5.18.34) en wordt regelmatig 
door de Politie gecontroleerd 
en bekeurd! En om het nog 
wat ingewikkelder te maken, 
de Nederlandse wetgeving is 
afwijkend van de gangbare 
Europese normen.

In Nederland (en Zwitserland) moet: “de 
losbreekreminrichting zodanig met een 
vast deel van het trekkend voertuig of met 
een daartoe bestemde inrichting aan de 
trekhaak daarvan zijn verbonden, dat de 
inrichting slechts in werking treedt na het 
losraken van de aanhangwagenkoppeling”.

Dit betekent dat de kabel aan, of door een 
oogje van de auto of trekhaak bevestigd 
moet worden. Het is dus niet toegestaan 
om de kabel los om de kogel te leggen en 
te ‘lussen’ zoals in de rest van Europa wel 
toegestaan en gebruikelijk is.

Wel een lus maken

De praktijk heeft aangetoond dat de 
gebruikte bevestiging, een zogenaamde 
open haak met een veerclip, meestal niet 
sterk genoeg is om de handrem helemaal 
aan te trekken als die direct aan de auto is 
vast geklikt. De haak buigt namelijk al open 
voordat de rem volledig is aangetrokken.

Europese fabrikanten schrijven dan ook 
voor dat de kabel gelust moet worden en 
niet alleen vast geklikt aan een oog van de 
auto zoals de Nederlandse wet voorschrijft!

Losbreekkabel / rembreekkabel

GOED!

Dit mag wel, al heeft onderzoek 
aangetoond dat de kracht, die tijdens 
het losbreken op de reminrichting van 
de caravan wordt overgebracht, zo verre 
van optimaal is. Dit zal de remweg van de 
caravan langer maken.

GOED!

Dit mag ook; de kabel is via een 
hulpkoppeling aan het afneembare 
deel van de trekhaak gelegd. De politie 
beschouwt de afneembare trekhaak 
namelijk ook als een vast deel van de auto.

GOED!

Dit werkt natuurlijk alleen als er ergens op 
de trekhaak een (bout)gat voorhanden 
is waaraan je de karabijnhaak kunt 
bevestigen.

Om toch vast te zitten aan een deel van de 
auto of trekhaak kunnen je gebruik maken 
van een hulpkoppeling. Een andere goede 
mogelijkheid is een stevige karabijnhaak of 
harp/D-sluiting aan het oog te monteren, 
en daar door heen de breekkabel te lussen. 
Ook zijn voor de Nederlandse markt 
breekkabels in de handel die met een 
speciale sluiting wel sterk genoeg zijn.

Voor een goede werking is het belangrijk 
dat de breekkabel met zo min mogelijk 
weerstand en in een rechte lijn naar de 
trekhaak loopt. Meestal is hiervoor aan 
het begin van het chassis een geleiding 
aangebracht.

De werking van de handrem mag niet 
gehinderd worden als de dissel op de 
grond ligt. De valbeugel of het ingetrokken 
neuswiel zorgt daar voor.

Afneembare trekhaak

In principe is er geen verschil tussen een 
vaste of afneembare trekhaak. Ook dan 
moet de breekkabel bevestigd worden aan 
een oog (vastpunt) aan de auto of aan een 
speciale voorziening aan de trekhaak. 

Sommige afneembare trekhaken hebben 
geen oogje om de breekkabel aan vast te 
zetten. Hiervoor is een speciaal hulpstuk in 
de handel die dit wel mogelijk maakt.

Tip: Goed aankoppelen

Spontaan losbreken komt 
praktisch niet voor en 
gebeurd bijna altijd na 
niet goed aankoppelen. 
Controleer daarom 
altijd na het vastklikken 
van de koppeling of de 
caravan ook echt vast zit 
door bijvoorbeeld het 
neuswiel zo ver omhoog te draaien dat dit 
zwaarder gaat dan bij de losse caravan. 

Uiteraard is het ook verstandig om extra te 
controleren of een afneembare trekhaak 
goed bevestigd is aan de auto.
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Bert: “De kogeldruk kunt u aflezen met een zogenaamde disselweger”
 
Ingrijpen = gas loslaten en remmen

Er is maar 1 juiste methode voor ingrijpen 
bij een slingerende 
caravan: Gas 
loslaten en 
remmen. Vooral 
niet nadenken, 
dat kost te veel 
tijd. Als je niet te 
hard rijdt, zal de 
caravan een paar 
keer op en neer 
gaan en dan zal  
het slingeren vanzelf ophouden.

Wees kritisch op wat je meeneemt

Vaak neem je teveel mee. Kijk na afloop van 
de vakantie maar eens wat je niet 
hebt gebruikt. Daar is zeker veertig 
kilo winst te behalen. Om de twee 
jaar zou je je caravan helemaal leeg 
kunnen halen

Leg zware spullen in de auto

Gasflessen/reservewiel in de 
disselbak en fietsen op de 

disseldrager zorgen voor extra druk op de 
kogel. Indien de kogeldruk te hoog wordt,  

 
zet dan eventueel de gasflessen in de auto. 
Andere alternatieven om de kogeldruk 
te ontlasten zijn het plaatsen van een 
aluminium fietsendrager op de achterwand 
van de caravan en/of het plaatsen van 
het reservewiel in een houder onder de 
caravan. De kogeldruk kunt u eenvoudig 
aflezen met een zogenaamde disselweger.

Soms is het noodzakelijk de vering van 
de auto aan te passen door speciale 
schokbrekers of hulpveren te monteren om 
een goed weggedrag van de caravan te 
bewerkstelligen. 

Zwaar of verkeerd beladen caravans leveren 
levensgevaarlijke verkeerssituaties op 
doordat de caravan 
tijdens het rijden 
kan gaan slingeren.

 In de eerste plaats 
mag het maximum 
toelaatbaar 
totaalgewicht van 
de caravan (=ledig 
gewicht + het 
laadvermogen) niet worden overschreden.

Hieronder volgen enkele tips voor een  
juiste belading van de caravan:

• Leg zware spullen zoveel 
mogelijk boven de as van de 
caravan. Niet teveel achterin laden.

• Koelkast in een eindkeuken 
niet vol zetten met zware flessen 
frisdrank of pakken melk. Hoe 
meer gewicht aan de achterzijde, 
hoe groter de kans op slingeren.

• Leg grote spullen voor de as (aan de kant 
van de dissel).

• Houd ook het toelaatbare laadvermogen 
van de auto in de gaten.

• Zorg voor een juiste kogeldruk. Veelal 
geldt een maximum druk van 75 kg. Voor 
sommige auto’s is dat echter 50 kg. Een 
verkeerde kogeldruk leidt tot slingeren van 
de caravan en beïnvloedt het rijgedrag van 
de auto negatief.  

• Verdeel de belading evenwichtig over de 
linker- en rechterkant van de caravan. 

Tip: Liever een te hoge kogeldruk dan te 
weinig. U zult merken dat u dan over een 
veel betere wegligging beschikt.

Marcel: “Liever een te hoge kogeldruk dan een te lage”

Goed beladen, goed voor de veiligheid

Bert

Marcel

 
Als u op de camping aankomt en de 
caravan op de juiste plaats heeft gezet, 
zet dan niet onmiddellijk de caravan 
op de handrem. Het 
remsysteem kan vanwege 
de lange reis nog erg 
warm zijn en wanneer 
hete remschoenen tegen 
de remtrommel drukken 
kan deze ovaal worden. 
Laat de remtrommels 
dus voldoende afkoelen. 
Verder is het van belang 
de caravan goed waterpas te zetten, 
zowel in de breedte- als lengterichting. 

Het prettigst verblijf je in een caravan die 
goed horizontaal staat: je slaapt beter, de 
koelkast functioneert op z’n best etc. 

Horizontaal stellen begint 
in de breedterichting, 
met de as van de caravan. 
Gebruik een waterpasje 
en dan zie je meteen welk 
wiel een beetje omhoog 
moet om de caravan goed 
horizontaal te krijgen. In 
de shop hebben we daar 

allerlei apparaatjes voor, van keggen tot 
complete liftinstallaties. 

Tips tegen het slingeren van de caravan
Zorg voor de juiste belading. Voor correct 
beladen zijn een aantal vuistregels:

• Plaats zware lading laag en zo dicht 
mogelijk bij de as. Dus boeken, tentstokken 
onderin, washandjes bovenin. 

•  Volg de opgegeven kogeldruk van de 
autofabrikant. Probeer gewicht voor- of 
achterin niet met gewicht helemaal 
voor- of achterin te compenseren. Breng 
daarentegen vanuit beide zijden meer naar 
het midden. Maak eventueel gebruik van 
het middenpad. 

• Laat de (vaste) watertank nagenoeg leeg. 

• Belaad de caravan tot  
maximaal 75% van 
het gewicht van de 
beladen auto (auto + 
300 à 325 kg voor twee 
volwassenen, twee 
kinderen, bagage). Is de 
caravan nog instabiel, 
herschik de lading 
dan en experimenteer 
voorzichtig met 10 kilo meer kogeldruk. 

• Schakel pas na een proefrit de 
stabilisatorkoppeling in, voor extra comfort 

en nog meer zekerheid.

Melvin: “Positie van 
laadruimte maakt veel verschil. 
Veel caravans hebben hoge 
kastjes; superhandig, maar 
funest voor de belading. Vaak 
zitten die kastjes helemaal vol, 
waardoor het zwaartepunt 
omhoog gaat. Daardoor kan de 

caravan gaan wiebelen. Als je een lange reis 
maakt, zet dan alles rondom de as  
bijvoorbeeld in kratjes op de grond.”

Gebruik in ieder geval niet de 
uitdraaisteunen als krik. Indien deze te 
zwaar belast worden zullen zij defect raken. 

Interessante hulp bij waterpas zetten:

• De Mover 

• Het E&P Levelsysteem 

• De SMART-Trailer

• Alko Krik/Leveller 

• Eenvoudige potkrik of schaarkrik

Wat te doen bij aankomst op de camping

Melvin
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Zonnepaneel
Soms liggen de mooiste plekjes wat 
meer afgelegen of is er helemaal geen 
stroomaansluiting en kun je geen 
gebruik maken van de 
stroomkabel. Dan is 
een zonnepaneel de 
uitkomst en heb je ’s 
avonds toch licht of kun 
je je telefoon opladen. 
Onze technische 
mensen kunnen u 
helpen bij uw keuze.

Dit makkelijk te bedienen uitschuifsysteem 
zorgt ervoor dat u ten allen tijde bij 
de bergruimte in de disselbak van de 
caravan kunt. Het is een kwestie van het 

ontgrendelen van de 
veiligheidspinnen en 
de drager kan naar 
voren geschoven 
worden. Deze 
fietsendrager is 
voorgemonteerd en 
daardoor snel op de 
dissel te bevestigen. 
Het maximale 
draaggewicht is 60 kg 

en dat maakt hem uitermate geschikt voor 
het vervoer van 2 (elektrische) fietsen.

Fietsendragers

Airco
Dit is een extra element dat achter de 
kachel wordt geplaatst, zodat u de kachel 
behalve op gas ook op elektriciteit kunt 
gebruiken. 

Het element kan op 
verschillende standen: 500W, 
1000W en 2000W worden  
gebruikt. Daarnaast kent het 
een thermostaatknop waarmee 
u de temperatuur kunt regelen. 
Omdat het element achter de 
kachel is geplaatst kunt u ook 
de ringverwarming nog gebruiken. 

Een airco kan op het dak van de caravan 
worden geplaatst of in één van de 
bankkasten, al naar gelang het systeem 

waar u voor kiest. Er zijn diverse 
soorten airco’s 
leverbaar. Als u 
al tevreden bent 
met een lichtere 
verkoeling in 
de caravan 
en u heeft de 
beschikking over 
een ringverwarming, kunt u hier 

ook een airmix op aansluiten. Deze haalt de 
koude lucht onder de caravan vandaan en 
verspreidt deze.

Meteen genieten van uw vakantie met een 
mover. Geen gedoe meer met insteken, 
maar zonder probleem de caravan 
nauwkeurig en schokvrij op zijn plek 

krijgen. Moeiteloos kunt u de 
caravan verplaatsen over een 
heuvel, door nat gras of een 
zand- of grindbak. Zelfs haakse 
bochten zijn geen probleem. 
Bovendien heeft u hiermee 
meteen een accu aan boord 
voor het gebruik van 12V 

accessoires (kranen, toiletpomp en licht) als 
de stroom op de camping uitvalt of als u op 
een camping zonder stroom staat. (Dit is 
eventueel aan te sluiten tegen meerprijs)

Ultra Heat Mover

Technische caravan accessoires

Smart Trailer App
 
Met het SMART-Trailersysteem heeft u altijd 
alle informatie bij de hand om comfortabel 
en veilig met uw caravan 
op reis te gaan. De 
E-Connect fungeert als 
basis van het systeem. 
De E-Connect weegt 
minder dan een kilo en 
wordt vast geïnstalleerd 
in uw caravan. 

Via Bluetooth verbindt u uw 
smartphone met de E-Connect. 
De opzet van het systeem, met 
één centrale E-Connect en app die uit te 

breiden zijn met verschillende modules, 
maakt het mogelijk telkens nieuwe 
technieken en oplossingen aan te bieden 
in de vorm van een nieuwe module.

Met een SMART-Trailer-systeem vergroot 
u het comfort en de veiligheid van uw reis 
met uw caravan. Met een SMART-Trailer 
bent u via uw smartphone altijd op de 
hoogte van de status van uw caravan.

De AL-KO ATC Trailer Control en de KNOTT 
ETS Plus zijn anti-slingersystemen voor 
caravans en aanhangers. 

Bij rijsituaties, die de combinatie doen 
slingeren, registreren de sensoren van de 
ATC en ETS microprocessor al de geringste 
zijbewegingen, nog voordat een ESP-
systeem voor aanhangers in de auto de 
pendelbeweging registreren kan. 

De caravan of aanhangwagen wordt direct, 
zonder ingrijpen van de chauffeur, zachtjes 
afgeremd. Enkele seconden remmen is 
voldoende, om de combinatie weer in een 
veilige rijsituatie te brengen.

Schotels en antennes
Televisie en radio zijn onmisbare behoeften 
geworden in het dagelijkse leven, daarom 
mag een betrouwbare schotelantenne aan 
boord van uw caravan niet ontbreken!

De systemen die 
wij leveren zijn van 
Nederlandse makelij 
van het merk Travel 
Vision. Zij is producent 
van hoogwaardige 
automatische 
schotelantennes voor 
de recreatiemarkt. De producten van Travel 
Vision onderscheiden zich door eenvoud, 

degelijkheid en gebruiksvriendelijkheid met 
een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. 
Unieke innovatieve technologie, 
gebruikersgemak en prijsstelling geven de 

doorslag in succes.

Het E&P 
Hydraulisch 
Levelsysteem 
voor de caravan 
maakt een 
einde aan 
rug brekende 

taferelen tijdens het handmatig waterpas 
en stabiel zetten van uw caravan. 

Het zorgt ervoor dat u binnen een paar 
minuten en met één druk op de knop uw 
caravan waterpas en stabiel heeft staan.

Uniek bij dit systeem zijn de 6 hydraulische 
steunen die middels 
montageplaten verbonden 
zijn aan het chassis van 
het voertuig. Dit zorgt 
voor een ongeëvenaarde 
stabiliteit. Daarnaast maakt 
het systeem u ook op de 
standplaats mobiel. U hoeft 

geen krik of blokken meer te gebruiken.                                                 

E&P Levelsysteem

Anti-Slinger systeem

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via 0573-253795 of info@holidaysport.nl
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Niets Nederlandser dan de fietsen mee 
op weg naar het vakantieland. Ze zijn er 

voor voorop en  achterop de 
caravan, al dan niet kantelbaar 
of verschuifbaar. Ook 
de e-bike kan mee. 
Laat u bij Holiday Sport 
voorlichten over de 
mogelijkheden.

Nieuw in het 
assortiment van 
Enduro is een dissel 

fietsendrager voor de caravan. 
Uniek aan deze fietsendrager is het 
uitschuifsysteem. 



Michael: “Stikstof heeft als voordeel een constantere bandenspanning”
 
Vanzelfsprekend kunnen wij uw 
caravanbanden ook vullen met stikstof. Dit 
heeft het voordeel van een constantere 
bandenspanning en 
banden raken minder snel 
oververhit. Dit verkleint 
de kans op klapbanden 
door oververhitting 
aanzienlijk. 

Dit levert ook een betere 
wegligging op en banden 
slijten minder snel. Als 
banden met stikstof gevuld zijn kan men 
dat zien aan het groene  

afdichtingsdopje op het ventiel.  
Stikstof is absoluut niet gevaarlijk. Stikstof 
is kleurloos, reukloos, niet giftig en kan niet 

branden. 

Het heeft zelfs de 
eigenschap om een 
brandende band (b.v. 
door een vastgelopen 
oververhitte rem) 
eerder te doven 
dan het vuur aan te 
wakkeren, omdat voor 

verbranding juist zuurstof nodig is.

Tegenwoordig kunnen we de banden van 
uw caravan ook behandelen met Ride-On.

Ride-On is een 
innovatieve 
bandensealant en 
balanceergel in 
één formule. Het 
beschermt preventief 
tegen lekke banden, 
balanceert en houdt 
de bandenspanning 
op peil. U kunt ernaar 

informeren in onze werkplaats.

Het is belangrijk voor het rijgedrag van de 
caravan dat de banden van gelijke grootte, 
soort en profilering zijn. 
Als dat niet het geval 
is wordt de wegligging 
aangetast en dat 
kan tot onvoorziene 
situaties leiden. Voor 
het reservewiel gelden 
wat dit betreft dezelfde 
normen.

Het laadvermogen van een caravan wordt 
mede bepaald door het gewicht dat de 
banden per stuk kunnen dragen. Hiervoor 
geldt een tabel, waarvan de waarde op de 

band wordt aangegeven. Bijvoorbeeld de 
aanduiding ‘185/80 R14 92R’ geeft aan:

• 185 – breedte band mm

• 80 -  hoogte/breedte 
verhouding

• R -  staat voor  
Radiale constructie

• 14 - velgdiameter in inches

• 92 -  het draaggewicht van 630 kg

• R - Maximum snelheid 170 km/u. 

Voor caravans zijn de  volgende waarden 
voor het draaggewicht van belang:

90 = 600 kg; 93 = 650 kg; 96 = 710 kg;  
98 = 750 kg; 100 = 800 kg en 102 = 850 kg.

Het profiel van een caravanband slijt amper. 
Dat komt door het relatief beperkte aantal 
gereden kilometers. De caravanbanden 
drogen in de loop der jaren wel uit. 

Hoewel er geen houdbaarheidsdatum 
op banden staat, adviseert de BOVAG de 
banden van de caravan voor de zekerheid 
na 6 jaar te laten vernieuwen. Ook veel 
verzekeringsmaatschappijen eisen dit bij de 
caravanverzekering. 

Arthur

Michael

 
Als u uw caravan gaat schoonmaken moet 
u er in eerste instantie voor zorgen dat alle 
ramen en dakluiken goed 
gesloten zijn. 

Daarna kunt u het 
best eerst de caravan 
goed nat spuiten om 
het ergste vuil eraf te 
spoelen (spuit niet in de 
koelkastroosters of in het 
schoorsteentje van de 
kachel of afzuigkap).

Dan kunt u de caravan wassen met speciale 

caravan shampoo. In onze shop vindt u 
het hele programma van 123 Products. De 

ramen mag u alleen met een 
spons schoonmaken en niet 
met een wasborstel, om 
krassen te voorkomen. 

Normaal vuile ramen 
kunnen met schoon water 
afgespoeld worden. Sterk 
vervuilde ramen met een 
daarvoor geschikte reiniger 
schoonmaken en daarna 

meteen met schoon water 
afspoelen. 

Was de caravan niet met afwasmiddelen; 
daar zit een bepaalde stof in die niet goed 
is voor de lak. Voor het verwijderen van 
hardnekkige zwarte strepen adviseren wij 
speciale middelen. Gebruik daarbij wel een 
zachte doek! 

De leeftijd van de band controleer je met 
de DOT-code. De vier cijfers van deze code 
geven de fabricageweek en het jaar aan. 
Inspecteer ook het ventiel. 

Kijk of de band geen 
droogtescheurtjes, 
beschadigingen of 
bobbels heeft en of het 
profiel nog voldoende is 
(minimaal 2 mm).  
Check de 
bandenspanning en 
vergeet het reservewiel niet!

De bandenspanning van de caravan is zeer 
belangrijk. De exacte bandenspanning 
is afhankelijk van de caravan (tussen 2.4 
en 4.5 bar.). Op de zijkant van de band 
staat een PSI code die de 
maximale druk van de 
band aangeeft. Bij 3,0 bar 
is dat 43 PSI, bij 3,5 bar 50 
PSI, bij 4,0 bar 57 PSI en bij 
4,5 bar 64 PSI. Vraag onze 
monteurs naar de juiste 
bandenspanning voor uw 
caravan. Aanbevolen wordt 
om ook de bandenspanning van de auto te 
verhogen als een caravan wordt getrokken, 

in ieder geval op de achterwielen. (LET OP: 
bandenspanning moet gemeten worden 
bij koude banden). Er zijn ook verstevigde 
banden. Deze hebben een code 6 PR of 

8 PR op de zijkant staan. 
Een band maat 185 R 14 
met 8 PR heeft bij 4 Bar een 
draagvermogen van 850 kg.

Corine: “U wast de caravan het beste met een speciale shampoo”

Arthur: “Het is belangrijk voor het rijgedrag van de caravan dat de banden                     van gelijke grootte, soort en profilering zijn.”

Corine
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Wij zijn dé Unico specialist in Oost-Nederland.

Voortenten
Bent u op zoek naar een voortent welke 
snel op te bouwen is of juist naar een 
seizoensvoortent? Wij voeren de merken 
Isabella, Ventura, Walker, Doréma en Unico.

Daarnaast hebben wij luifels van 
Omnistor op show staan en uiteraard de 
bijbehorende accessoires. 

Voor elke caravan bestaat een passend 
model. Wij zoeken graag samen met u 
uit welke tent of luifel het beste aan uw 
wensen voldoet en kunnen u helpen met 
het bepalen van de omloopmaat. 

Onze merken

Naast onze show-merken kunnen wij bijna 
alle merken voortenten leveren.

Kampeeraccessoires
In de kampeerwinkel kunt terecht voor alle 
denkbare kampeeraccessoires.

Dorema Multinova Excellent  
 
Zeer populaire luifel, makkelijk op te 
zetten. Perfecte afwatering en zeer stabiele 
constructie. Voorzien van afneembare 
slikranden; daardoor makkelijk schoon 
te maken. Uit te breiden met voorwand, 
gaaswand of luifel. In drie kleuren.

We hebben verschillende tenten en luifels op show staan.

Voortenten en luifels van het merk Unico worden 
volledig in Nederland ontwikkeld én geproduceerd. 
Ze staan bekend om de ronde vorm die een hoop 
voordelen biedt! De voortenten en luifels zijn eenvoudig 
op te zetten, bijzonder stormvast en de afwatering is 
optimaal!

Garda Locarno Plus 
 
Uiterst stabiele voortent, verkrijgbaar 
in 280 of 320 cm diepte. Eenvoudige 
blinderingskleppen. Verkrijgbaar in 
drie kleuren. Voorzien van afneembare 
slikranden; daardoor makkelijk schoon te 
maken. Uit te breiden met meerdere luifels. 

Isabella Capri North 
 
Deze sportieve en snel opzetbare luifel 
heeft standaard zijwanden die voorzien zijn 
van een raam. Deze zijwanden zorgen voor 
meer stabiliteit en comfort. De ronde vorm 
zorgt voor een perfecte afwatering. Hét 
alternatief voor de standaard etui-luifels.

NatasjaIris

Kampeerwinkel
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Verzekering
De verzekering van Holiday Sport dekt 
alleen schade aan de caravan. De eventuele 
schade aan derden dient gedekt te zijn door 
de eigenaar van de trekkende auto door 
middel van de aanvulling “F” op de groene 
kaart.                      

Wij raden u aan om een annulerings-
verzekering af te sluiten.  De huurder is 
verantwoordelijk voor het terugbrengen 
van de caravan, ook als deze niet op een 
normale wijze getrokken kan worden.  

De huurder dient een deugdelijke WA- en 
repatriëringsverzekering af te sluiten, b.v. 
de internationale reis en kredietbrief van de 
ANWB. Een reisverzekering bevelen wij aan. 

Bij annulering wordt de totale huursom in 
rekening gebracht. Indien u 2 maanden of 
eerder voor de verhuur annuleert, wordt de 
helft van de huursom doorberekend.

Annulering

Indeling 1: Compacte caravan Indeling 2: Stapelbed caravan

Betaling
Bij het vastleggen van de overeenkomst 
dient de helft van de huurprijs te worden 
voldaan. De andere helft wordt vier weken 
voor de verhuurperiode in rekening  
gebracht, de waarborgsom bij het  
ophalen van de caravan.

Huur 
een 
caravan

Als u eens wilt uitproberen hoe vrij je kunt 
zijn wanneer u gaat kamperen met een 
caravan, biedt Holiday Sport u de  
mogelijkheid om een caravan te huren. 

De caravans zijn voorzien van alle  
gemakken en u bent bij voorbaat al  
bijna verzekerd van een heerlijke 
onbezorgde en luxe kampeer vakantie. Zo 
zijn de huurcaravans standaard uitgerust 
met koelkast, cassettetoilet, verlichting, 
gasstel, combihorren, stabilisator, volle 
gasflessen, elektrakabel en verloopsnoer, 
disselslot en reservewiel.

Caravan huren

Verhuurperiode
Onze caravanverhuur periode loopt van 
medio April t/m medio September. De 
minimale huurperiode bedraagt twee 
weken. Uitbreiding met een aantal dagen 
is mogelijk. De huurweek begint op vrijdag 
15.00 uur en eindigt op vrijdag 10.00 uur.

Inventaris
De caravans worden compleet verhuurd 
inclusief: Voortent of luifel, gasfles, opstapje, 
kachel, koelkast, kabelset met verloopsnoer, 
cassettetoilet, toiletvloeistof, reservewiel, 
disselslot, stabilisator, verzekering (dit 
betreft uitsluitend een verzekering t.b.v. de 
caravan. Een reisverzekering dient u zelf af 
te sluiten).

Daarnaast is het mogelijk tegen een 
meerprijs enkele veel gebruikte accessoires 
mee te huren zoals: autospiegels, 
fietsendrager en tent tapijt.



Hoe werkt de bemiddeling?
□ U bepaalt samen met ons hoeveel uw 
caravan, camper of vouwwagen voor u zal 
gaan opleveren

□ We gaan met u een overeenkomst aan 
waarin we afspraken maken over de prijs 
die u van ons ontvangt na verkoop van uw 
voertuig en aanvullende afspraken

□ U levert de camper, caravan of vouw-
wagen schoon en gewassen aan bij Holiday 
Sport. Eventueel kunnen wij dat voor u 
doen

□ Het voertuig wordt voorzien van een 
prijskaart met vraagprijs, waarop tevens de 

accessoires vermeld worden

□ Wij plaatsen uw caravan, camper of 
vouwwagen met foto`s en tekst kosteloos 
op onze website en op branche gerela-
teerde websites

□ U blijft eigenaar van de caravan, daar-
om vragen wij u de caravan in de  
verzekering te laten

□ Nadat wij uw voertuig hebben 
afgeleverd en gevrijwaard, kunt u deze 
afmelden bij uw verzekeringsmaatschappij

□ Nadat het aankoopbedrag is voldaan, 
wordt het voertuig gevrijwaard en te-

naamgesteld van de nieuwe eigenaar.  
Op dat moment wordt het afgesproken 
bedrag op uw rekening gestort.

□ Voertuigen van klanten nemen wij 3 
maanden kosteloos in bemiddeling. 

□ Wanneer het voertuig 
niet verkocht wordt, kunt u 
na 3 maanden deze kosteloos 
weer ophalen. Natuurlijk is in 
overleg een verlenging van 
deze termijn mogelijk.

□ Wij vragen u het voertuig 
aan te leveren zonder 
privé spullen, zoals bestek, 
serviesgoed, etc

12x voordeel voor u!

Mike

Verkopen via 
Marktplaats?
We horen het geregeld: Mensen zetten 
hun gebruikte caravan op internet via 
marktplaats.nl, met het idee, hij is zo 
verkocht. 

Dit pakt helaas in de meeste gevallen totaal 
anders uit. De praktijk is dat veel te lage 
biedingen van onduidelijke handelaren, 
spookbiedingen van anonieme of niet 
bestaande mensen. 

U bespaart tientallen zinloze telefoontjes  
die leiden tot veel irritatie en frustratie.  
Tevens heeft u geen mensen over de vloer.

Uw caravan verkopen?

1) Wij plaatsen uw caravan op onze goedbezochte website

2) Wij adverteren met uw caravan op diverse verkoop sites

3) U wordt niet geconfronteerd met bezoek aan huis of bij 
de stalling, wij presenteren uw caravan op ons terrein

4) Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar, 7 dagen per 
week, 24 uur per dag

5) We nemen u het afhandelen van e-mail, telefoontjes 
e.d. uit handen

U kunt uw caravan bij ons in verkoopbemiddeling geven.  
 

www.caravandreams.nl

Direct 
verkopen?
Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid dat wij uw 
caravan kopen. Uw grote 
voordeel hierbij is dat u 
direct uw geld en een  
vrijwaringsbewijs van uw 
caravan heeft. 

U bent per direct vrij van alle bijkomende 
kosten als verzekering, opslag, schoon-
maak, reparaties en onderhoud. Kortom,  
u heeft wel uw geld, maar totaal geen  
zorgen meer over de verkoop van uw  
caravan. Deze prijs ligt wel lager  
dan een bemiddelingsprijs.

Het CaravanDreams concept
 
“Uw volgende caravan is per maand véél 
voordeliger dan u denkt!”

 U bent een kampeerliefhebber in hart en 
nieren, en zou niets liever willen dan er 
jaarlijks verschillende keren lekker op uit te 
gaan met uw caravan. 

Dat betekent dat u nu overweegt een 
investering te doen in een mooie caravan 
die nu precies bij uw gezinssamenstelling 
past. Alleen wilt u ook op termijn over 
voldoende financiële middelen beschikken 
om dan uw vervangingswensen mogelijk 
te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 

een caravan met een andere indeling als de 
kinderen niet meer meegaan.

Het CaravanDreams Concept is precies 
daarvoor bedoeld. Met dit concept kunt 
u de volledige investering in uw caravan, 
inclusief accessoires, van u laten overnemen 
tot maximaal €75.000,00.

Natuurlijk mag u ook een deel van de 
investering zelf doen, maar dat is geen 
verplichting. Vervolgens wordt samen met 
u doorgenomen wat uw verwachte periode 
van gebruik is, en hoeveel geld u tegen het 
einde van deze periode weer beschikbaar 

wilt hebben voor uw vervangingswensen.

Op basis hiervan wordt voor u uitgerekend 
welk bedrag er maandelijks gereserveerd 
dient te worden om uw toekomstige 
vervangingswensen mogelijk te maken, 
plus het bedrag dat maandelijks aan rente 
berekend wordt omdat (een deel van) de 
investering in de caravan of camper van u is 
overgenomen.

6) Wij ontvangen en begeleiden de potentiële kopers van uw caravan

7) Wij onderhandelen voor u met potentiële kopers

8) Wij regelen de volledige afhandeling bij verkoop.

9) De caravan wordt regelmatig gewassen en van staplek gewisseld

10) Onze website is responsive, de occasions worden met diverse foto’s en een uitgebreide 
omschrijving getoond op de huidige smartphones

11) Geen administratieve rompslomp. Wij verzorgen de tenaamstelling en betaling

12) Wij kunnen de kopende partij garantie bieden, service verlenen en inruilen.

Wij bemiddelen graag voor u!
Wij verzorgen voor u de verkoop van uw caravan. Dat is kosteloos en heeft voor u verschillende    
voordelen!
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lager te draaien. Je ziet dan vanzelf weer 
water komen. Is de boiler in de breedte 
gemonteerd, en staat één wiel in een goot, 
dan loopt de boiler nooit geheel leeg. 
Naar huis of naar de stalling rijden met alle 
apparatuur in de ‘aftapstand’ is daarom 
eigenlijk nog het beste advies dat we dan 
kunnen geven.

Kraan en pomp

Met de kranen geopend in de middenstand 
zal de waterpomp gaan draaien. Draait 
die een tijdje droog, bijvoorbeeld als de 
caravan wordt aangekoppeld om naar de 
stalling te rijden, dan is niet uitgesloten 

dat hij doorbrandt, verbrandt of zelfs 
smelt. Schakel de 12V-installatie dus uit. 
Ga helemaal op zeker door een van de 
draadjes aan het kroonsteentje bij de pomp 
los te koppelen. Verpak de pomp, na het 
leegschudden van de leiding, in een doek 
om ‘m te beschermen tegen stoten en 
rammelen in de tank.

Sluit de pomp altijd goed aan. Met de 
draden verkeerd om draait het pompje 
achteruit en blijft de waterdruk achter. 
Alleen door de boiler uit te nemen en 
vorstvrij te bewaren, is 100% zekerheid 
te verkrijgen dat deze niet stuk vriest. 
Maar wie ‘m zorgvuldig leegmaakt, heeft 
een goede kans dat de boiler de winter 

Voordat een caravan in de winterstalling 
gaat, is het raadzaam al het water van de 
watertank, boiler, leidingen en het toilet 
af te tappen. Doe je dat niet dan kan dat 
leiden tot een flinke schadepost.

Restanten water die achterblijven leiden 
niet alleen tot vorstschade, ook het 
leidingnet raakt vervuild met aanslag, 
bacteriën en slijmvorming. Dat kun je 
voorkomen door het openen van de 
aftapkranen. Daarvan zitten er in veel 
caravans bijvoorbeeld al zes, verdeeld 
over het hele waternet. Sommige boilers 
zijn zeer gevoelig voor vorst. Een beetje 
restwater kan bij bevriezing al fataal zijn. 

De boiler wordt kapot gedrukt als dat water 
tussen de verstevigingslamellen in de boiler 
bevriest en vervolgens uitzet.

Tot het jaar 2000 hadden de meeste boilers 
dikwijls maar één afvoerslang met daaraan 
een aftapkraantje door de vloer. Daarna 
kwam het type met twee aftapkranen, 
één voor de afwatering en een om lucht 
binnen te laten. Dat werkte al beter. Voor 
beide uitvoeringen geldt dat ze alleen 
leeglopen en leeg blijven als ook gelijktijdig 
de mengkranen in de badkamer, bij de 
wastafel en in de keuken in de middenstand 
worden geopend. Bij de oude uitvoering 
duurt het legen dan alleen wat langer.

Staat de caravan scheef, dan kan in de 
boiler een behoorlijke hoeveelheid 
water achterblijven. De uitloop naar 
de aftapleiding bevindt zich namelijk 
midden in het boilerhuis, en niet zoals je 
zou verwachten bij de uitlooppunten. De 
caravan scheef opstellen in de richting van 
de aftapleiding is juist uit den boze; precies 
horizontaal is beter.

Het verdient daarom aanbeveling om, 
als tijdens het legen van het systeem de 
waterstromen stagneren, de stand van de 
caravan wat te veranderen, bijvoorbeeld 
door het neuswiel langzaam hoger en 

Boiler en aftapkraan

Uw caravan winterklaar maken

Stap 1 – Verwijder de stop uit de vaste watertank of neem een losse watertank geheel uit en giet die leeg. Schudt de pomp leeg. Leg pompjes met een ter-
ugloopklep omhoog zodat de leiding leegloopt.

Stap 2 – Zet alle kranen open, in de middenstand tussen warm en koud. Leg een douchekop op de vloer van de douchecabine.

Stap 3 – Open alle aftapkranen in het waterleidingnet. Bij de boiler, onder de keuken en eventueel op andere plaatsen in het leidingnet. Loop alles na op zoek 
naar de aftappunten.

Stap 4 – Controleer of er onder de caravan daadwerkelijk water uit loopt.

Stap 5 – Met een stukje fietsbinnenband kun je een pomp aan een kraan aansluiten om het water uit de leidingen te persen.

overleeft. Controleer de waterdichtheid 
wel, want ook een kleine lekkage kan grote 
schade veroorzaken.

Bekijk voor meer informatie  
de video over schade op  
holidaysport.nl/winterklaar

Vooraf regelen

□  Bovag-beurt caravan

□  Auto (vakantie) beurt

□  Bandenspanning controleren

□  Elekt. apparaten uitschakelen

□  Gas afsluiten

□  Gasflessen vullen

□  Geldigheid paspoort controle

□  Reisverzekering afsluiten

□  Waterkranen dichtdraaien

□  Wekker(s) uitzetten

Reispapieren
□  Adressenlijst

□  Autobahnvignet/Tol geld

□  Auto- en caravanpapieren

□  Autokaarten

□  Campingpapieren/reservering

□  Verzekeringsbewijs

□  Kopieën reisdocumenten

□  Camping gids

□  ANWB Pas

□  Wegenkaart/Routeplanner

□  Hondenpaspoort

□  Ziekenfondskaart

□  Paspoort/Identiteitskaart

Betaalmiddelen

□  Bankpas

□  Creditcard

□  Portemonnee

□  Contant geld

□  Moneybelt

Kampeerspullen
□  Brandblusser

□  Chemisch toilet/vloeistof/papier

□  Disselslot

□  Gas-/ benzine lamp

□  Parasol + Voet

□  Grondzeil

□  Haring trekker

□  Haringen

□  Klapstoel(en)

□  Klaptafel

□  Opstapje caravan

□  Stormband

□  Tenthamer

□  Tentkeukenkast(tje)

□  Verlengsnoer

□  Verloopstekker(s)

□  Voortent

□  Reserve tentringen

□  Zakmes

□  Waterpas

□  Zaklamp/ hoofdlamp

□  Skottelbraai

□  Vliegenmepper

□  Klamboe

Slaapspullen
□  Slaapzakken

□  Hoofdkussen

□  Selfinflating mat 

□  Luchtbed

□  Lakenzak

Huishoudelijk
□  Gasaansteker/Lucifers

□  Barbecue

□  Bestek

□  Bezem

□  Blik-/flesopener

□  Drinkbeker

□  Etensbord

□  Emmer

□  Fluitketel

□  Koelbox

□  Koelelementen

□  Koelkast

Een handige paklijst
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□  Vouwkratten

□  Koffiefilters

□  Kurkentrekker

□  Snijplank

□  Servies

□  Onbreekbare glazen

□  Plastic bekers

□  Pannenset

□  Picknic mand 

□  Soeplepel

□  Spatels

□  Stoffer en blik

□  Thermosfles

□  Voorraadbusjes

□  Watercontainer

□  Waxinlichtjes/ Kaarsen

□  Vuilniszakken

Wassen
□  Afwasmiddel

□  Afwasteil + Borstel

□  Theedoek

□  Schuursponsje

□  Wasmiddel

□  Droogrek

□  Wasknijpers

□  Waslijn

□  Vaatdoek

□  Strandmatje

Medicatie
□  Insectenbeten medicijn

□  Pijnstiller

□  Koortsthermometer

□  Ontsmettingsmiddel/Jodium

□  Pincet voor teken

□  EHBO-set(pocket)

□  Insect werende middelen

□  Pleisters en verband

□  Dierenpaspoort

□  Compeed(anti blaar)

Spellen
□  Bal

□  Jeux de boules

□  Badmintonset

□  Opblaasboot/Bad

□  Puzzleboek

□  Boeken/ Tijdschriften

□  Kaarten/ Dobbelsteen

Kleding/Textiel
□  Sandaal/slipper/waterschoen

□  Kortebroek

□  Langebroek/afrits

□  Overhemd

□  Pet/ cap

□  Regenkleding/ Windjack

□  Sokken

□  Sweater

□  Trui/ Fleece

□  T-shirt

□  ( Wandel)schoenen

□  Jas

□  Ondergoed

□  Bodywarmer

□  Badlaken

□  Badmuts

□  Badkleding

□  Handdoeken

Elektronica
□  Mobiele telefoon + lader

□  MP3-speler

□  Foto/Videocamera

□  Schotelset/receiver

□  Kachel gas/electr.

□  Koffiezetapp. (laag wattage)

□  Kogeldruk meter

Een handige paklijst

□  Batterijen

□  Reiswekker

□  Waterkoker (laag wattage)

□  Strijkijzer (laag wattage)

Wandeluitrusting
□  Bidon

□  Wandelschoenen

□  Wandelstok

□  Kompas

□  Paraplu

□  Wandelkaarten

□  Rugzak

□  Heuptas

□  Fietstassen

Toilet artikelen
□  Aftershave

□  Aftersun

□  Bril, etui, koord

□  Lenzen, vloeistof

□  Deodorant

□  Zonnebrandcrème

□  Kam/ Borstel

□  (Nagel)schaar

□  Scheermesjes/ Apparaat

□  Shampoo

□  Spiegel

□  Tandenborstel/Pasta

□  Toilettas

□  Zakdoek(papieren)

□  Zeep

□  (Zonne)bril + Reserve

□  Handdoek

□  Pincet

□  Schaar

□  Maandverband/Tampons

□  Luiers

“Hollands” eten
□  Koffie/Thee

□  Pindakaas

□  Hagelslag

□  Ingeblikt vlees

□  (Pasta)kruiden

□  Mayonaise

□  Rookwaar

□  Drop

□  Eten voor onderweg

□  Dextro/Red Bull

□  Gedroogde groente/Soep

□  Babyvoeding

□  Koffiemelk

Schrijfwaren

□  Pen/Potlood

□  Schrijfpapier

□  Plakband/ Tape

Overige
□  Caravansleutels+reserve

□  Huissleutels + reserve

□  Touw

□  Reflectievest

□  Disselweger

□  Kaarsen

□  Kindertentje(s)

□  Naaispullen

□  Nekkussen

□  Opzetspiegels auto

□  Paraplu

□  Reseveband caravan

□  Krik/Leveler

□  Strand speelgoed

□  Strandmat

□  Verrekijker

□  Reservelampjes

□  Asbak

□  Citronella Kaars

□  Ventilator
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7 polig systeem
1/L  Richting links 
2/54G Constante stroom 
3/31 Massa 
4/R  Richting rechts 
5/58R  Achterlicht rechts 
6/54 Remlichten 
7/58L  Achterlicht links

13 polig (Jäger)
1  Richting links 
2  Mistlamp 
3  massa (kontakten 1 t/m 8) 
4  Richting rechts 
5   Achterlicht rechts 
6  Remlichten 
7  Achterlicht links 
8  Achteruitrijlamp 
9  Permanente stroomdraad binnenverlichting 
10  Permanente stroomdraad voor koelkast 
11  Geen bestemming 
12  Geen bestemming 
13   Massa (kontakten 9 t/m 12)

13 polig WeSt (Multicon)
1/L  Richting links 
2/54G Mistlamp 
3/31 massa (kontakten 1 t/m 8) 
4/R  Richting rechts 
5 /58R Achterlicht rechts 
6/54 Remlichten 
7/58L Achterlicht links 
8  Achteruitrijlamp 
9  Permanente stroomdraad binnenverlichting 
10  Permanente stroomdraad voor koelkast 
11  Geen bestemming 
12  Geen bestemming 
13   Massa (kontakten 9 t/m 12)

Aansluitschema

A

Aansluitschema stekker - 30

Aflevering - 3

Airco - 18

Al-KO ATC - 19

Ampère - 9

Anti-slingersysteem - 19

B

Banden - 20,21

Bandenspanning - 21

Beladen caravan - 16,17

Bemiddeling - 24,25

Betaling - 3

Boeken en kaarten - 5

Boiler aftappen - 26

Bovag Onderhoudsbeurt - 4

C

Camping - 17

CaravanDreams concept - 25

Caravan verzekering - 7 

Contact - 3

E

Elektra - 8

E&P levelsysteem -19

Inhoudsopgave

F 

Fietsendrager - 18

Financiering - 25

G

G607 gaskeuring - 11

Gas - 9,11

Groene kaart - 7

H

Hadex - 9

Huren caravan - 22,23

K

Kampeerwinkel - 5

Kentekenbewijs - 4

Kogeldruk - 16

L

Levelsysteem E&P - 19

Losbreekkabel - 14,15

M

Mover - 18

O

Openingstijden - 3

Oplooprem - 12

Onderhoud - 4

P

Paklijst - 27,28,29

Profiel banden - 20

R 
Rembreekkabel - 14,15

Remmen - 12

Ride On - 20

Rijbewijs - 5

Rijden in de bergen - 12,13

S 
Schade - 6

Schoonmaken caravan - 21

Schotel - 19

Slingeren caravan - 17,19

Smart trailer App - 19

Snelheidslimiet - 10

Spanning (Volt) - 9

Stabilisator - 10,11

Stalling - 6

Stikstof - 20

Strekken - 13

Stroom op de camping - 8

Stroomsterkte (Ampère) - 9

T

Tenaamstellen caravan - 4

U

Uitlenen caravan - 7

Ultra Heat - 18

V

Verhuur caravan - 22,23

Verkopen caravan - 24,25

Vermogen (Watt) - 9

Verzekering - 7

Vochtcontrole - 6

Volt - 9

W

Wandelwinkel - 5

Water - 9,26

Waterpas zetten caravan - 17

Watersysteem aftappen - 26

Watt - 9

Z 
Zonnepaneel - 18

1-9

7-polige stekker - 8,30

13-polige stekker - 8,30

100 km keuring Watt - 10
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Caravans
Kamperen
Wandelen

Reizen
Onderhoud Caravans

Schadeherstel

Holiday Sport
Vordenseweg 1
7241SB Lochem
0573-253795
info@holidaysport.nl
www.holidaysport.nl

Inspiratie voor jouw vrije tijd & vakantie

Naast het dealerschap van de caravanmerken: Dethleffs, Fendt en Hobby 

beschikken wij over een mooi aanbod BOVAG caravan occasions en  

een werkplaats voor reparatie, schadeherstel en de BOVAG onderhoudsbeurt.

Een afspraak met de werkplaats kunt u eenvoudig online maken.  

Zo plant u een BOVAG Onderhoudsbeurt, reparatie of schadeherstel  

op elk gewenst moment.

 Bezoek onze sfeervolle winkel met alle denkbare kampeer -en  

wandelaccessoires en trendy producten aan waarmee je het kamperen  

nog aantrekkelijker kunt maken. Vakkundige en gepassioneerde  

mensen adviseren u graag.


