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Oldtimer Caravan Club        kvknr. 40004380 
Bestuur: 
Voorzitter: Arjen Ritsma  0573-255940 
 Tusseler 52 7241 KG Lochem 
Secretaris                   Jurrie van den Berg   0570-524554 
 Enkweg 8, 8131 VH  Wijhe  06-13199567 
 @       secretaris@oldtimercaravanclub.nl 
Penningmeester en Sybren Westra                                                          0519-542462  
Ledenadministratie   Ballumerweg 42 9163 GB Nes Ameland  
                                   NL76INGB0006181723 tnv Penningm. OCC te Nes Ameland 
                                  @       penningmeester@oldtimercaravanclub.nl 
                                  @       ledenadministratie@oldtimercaravanclub.nl 
Evenementen: Arjen Ritsma  0573-255940 
 Tusseler 52 7241 KG Lochem  
 @       evenementen@oldtimercaravanclub.nl 
Publieke zaken: Kitty Zwarts                                      06-23968334
 Hoefslag 6, 8391 BJ Noordwolde 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Technische commissie (TC) 
Voorzitter / Kees en Berry van Setten  0412-404172 
Verzekeringszaken Nolenstraat 16 5344 SK Oss   
 @       tc@oldtimercaravanclub.nl 
 

Dhr. T. Zwarts          06-46296801 
Dhr. W. Baks 0522-260965                         Dhr. W. de Boer 0596-571025 
Dhr. S. Westra 0519-542462                         
Dhr. J. v/d Berg 0570-524554  
 

Taxaties Fred Leeflang  070-3545445 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

OOR Schuur: Maasdijk 9, 5366 AA  Megen  (alleen op afspraak) 
Beheerder Frans Josemanders  06-20604144 
 @       oor@oldtimercaravanclub.nl  
Administratie Sybren Westra  0519-542462  
 NL76INGB0006181723 tnv Penningm. OCC te Nes Ameland 
 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Beurzen / Representatie 
 Gerrit van der Kolk 
 Beeldsnijderstraat 165, 8043 BK  Zwolle 038-4550398 
 @       beurzen@oldtimercaravanclub.nl 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Lief en Leed Ineke van den  Berg 
 Enkweg 8, 8131 VH Wijhe                                     0570-524462 
 @       liefenleed@oldtimercaravanclub.nl  

Het bestuur behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te 
weigeren, dan wel kopij in portefeuille te houden of niet te plaatsen en te retourneren. 
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Redactie De Kampeerwagen 
Tekst, vormgeving Tinus en Kitty Zwarts 
en advertenties Hoefslag 6, 8391 BJ Noordwolde 06-23968334 
 @       redactie@oldtimercaravanclub.nl 
 

 Tarieven adverteren: 
 1 hele pagina € 25,-    ,    ½ pagina  € 15,- 
 Bewijsnummer €   2,- 
 Vertroeteltjes tot 500 lettertekens:     Leden   2x per jaar gratis 
 Voor niet leden  €  8,-,    met foto  € 13,- 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Internet John Bronkhorst  06-10810410 
Webmaster @       webmaster@oldtimercaravanclub.nl 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Fehac Arjen Ritsma   0573-255940 
 @       Fehaccommissie@oldtimercaravanclub.nl  
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Clubartikelen Pytsje Westra  0519-542462  
 @       clubartikelen@oldtimercaravanclub.nl  
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Documentatie Tinus Zwarts                                     0561-433919 
 Hoefslag 6 8391 BJ Noordwolde  06-46296801 
 @       documentatie@oldtimercaravanclub.nl 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Contributie De contributie wordt per kalenderjaar berekend en is voor 2016: 
 leden vanaf   01-01 € 42,-         vanaf 01-07             € 21,- 
 gezinsleden €   9.-   
 De bijdrage voor een donateur is minimaal € 24,-.  

 Wanneer u een automatische incasso afgeeft, krijgt u € 2,- 
 korting op uw jaarcontributie. 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Inspectie Taxatie     De taxatie, die eens per drie jaar nodig is voor de waardebepa- 
 ling i.v.m. de verzekering, kost tijdens de O.C.C. taxatiedagen  
 € 20,-. Voor hen die de kampeerwagen niet verzekeren en voor  
 donateurs kost het 30 euro. 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Verzekering Bij een positief inspectierapport van de technische commissie  
 van de OCC, waarin o.a. de taxatiewaarde is vermeld, kunt  
 u zich via tc aanmelden voor de collectieve verzekering bij Kuiper  
 Verzekeringen. De premie bedraagt 2,1% van de getaxeerde  
 waarde per jaar, met een minimum van € 45,- excl. poliskosten  
 en assurantiebelasting. De beslissing of er verzekerd wordt ligt  
 bij Kuiper Verzekeringen. Info bij de voorzitter van de TC. 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Stalling  Er kunnen caravans gestald worden in de OOR-Schuur. 
 De tarieven zijn: 
 Jaarstalling voor leden kost € 150,--  voor caravans tot 5 meter. 
 Iedere meter extra kost € 30,- 
 Meer informatie bij beheerder van het OOR. 
                                  Momenteel kunnen er geen caravans meer gestald worden. ( vol ) 
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Buitenlandse evenementen waar wij welkom zijn 
De diverse Europese Oldtimer Caravan Clubs hebben met elkaar afgesproken 

dat ieders leden bij alle evenementen welkom zijn. 
 
Er zijn voor het komende seizoen nog geen evenementen van onze zusterclubs 
bekend. Zodra deze bekend zijn, stel ik u op de hoogte  

BOCC evenementen coördinatie   0032 476 25 13 32 of 
evenementen@BOCC.be voor het inschrijfformulier. 

COC Camping Oldie Club,  Duitsland www.cocev.de 

RCCF Rencontre Caravan Club de France   www.rccf.fr 
 

HCC Historic Caravan Club  www.hccclub.co.uk  

Camping Veteranerna, Zweden www.campingveteranerna.se  

Norsk Veteran Camping  www.veterancamping.no  

Buitenlandse zaken info:    fred.leeflang@casema.nl    tel:  0634 268 248  

PCCC Period & Class Car Club www.period-classic-caravan-
club.co.uk 

RCC Retro Caravan Club www.retrocaravanclub.co.uk 

Graziella Klubben, ella-gunnar@mail.dk  
www.veterancamping.dk 
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Woord van de  
voorzitter 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

Het einde van het jaar staat voor de deur, en gaat een ieder zich voorbereiden 
op de komende feestdagen.  
Dit betekent voor mij een zeer drukke tijd, veel werk om de internetbestellingen 
op tijd bij de klanten te bezorgen. 
  

Als vereniging zitten we natuurlijk niet stil, zo zijn er de beurzen (CLASSIC.NL 
en Oldtimerbeurs EELDE) , waar leden zich inzetten om de vereniging te  
promoten.  
Zelf heb ik ook mijn steentje bijgedragen door aanwezig te zijn bij  
CLASSIC.NL dat gehouden werd in Leeuwarden. 
  

Samen met de ECCR commissie zijn we bezig met de laatste voorbereidingen 
van het ECCR, dat gehouden gaat worden op het Hemelvaart weekend van 25 
tot 28 mei 2017  
Ook voor het 30 jarig bestaan zijn we druk met de voorbereidingen en deze zal 
zijn van 23 tot 25 juni 2017. 
  

De aanvragen voor nieuwe evenementen komen binnen en dat doet mij deugd, 
er komen het komende jaar weer een aantal mooie en nieuwe evenementen 
voorbij. De mentoren zijn daar weer druk mee bezig om het u naar de zin te ma-
ken.  
Tot slot wens ik u allen mooie maar vooral fijne feestdagen,  
een voorspoedig 2017 in goede gezondheid.  

 

mailto:evenementen@BOCC.be
http://www.cocev.de
http://www.rccf.fr
http://www.hccclub.co.uk
http://www.campingveteranerna.se
http://www.veterancamping.no
mailto:fred.leeflang@casema.nl
http://www.period-classic-caravan-club.co.uk
http://www.period-classic-caravan-club.co.uk


4 

 
Commissievergadering. 

14 januari 2017 

De jaarlijkse commissievergadering is bestemd voor een ieder, die via een com-
missie iets voor de OCC doet.                                                                                                                                                       
Deze vergadering vindt plaats op 14 januari 2017                                                                             
De locatie is de RK kerk op het Eiland 22 te Hasselt. Er is een ruime  
parkeerplaats aan de kade. Voorbij de kerk gelijk rechtsaf. Deelnemers krijgen 
persoonlijk een uitnodiging tot bijwonen van deze vergadering.                                                                                                        
We hopen, dat de weersomstandigheden het toelaten om aanwezig te zijn om zo 
het reilen en zeilen binnen de commissies te bespreken en op eventuele opmer-
kingen te kunnen inspelen. 
 
Jurrie van den berg, secretaris OCC  

Advertentie 
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1 sept t/m 10 sept Camping de Veenborg van Arnhemslaan 2 9615 TD 
Kolham. Meivakantie. 
Mentor R van Dijken van Arnhemslaan 2 9615 TD Kol-
ham Tel 06-20478897 info@campingdeveenborg.nl 

15 sept t/m 21 sept Oldtimerdag Alphen aan de Rijn. 
Mentor Fam Kienjet Van der Weystraat 16     8759 LJ 
Exmorra Tel  0515-577350. 06-81064753 

Inspectie weekend Het groene bos  
Groenewoudseweg 98 3896 LS  Zeewolde.  
Mentor Tinus Zwarts Hoefslag 6 8391 BJ Noordwolde 
Tel 0561-433919 t.zwarts@kpnmail.nl 

Caravan inspectie RDW keuringsstation Bouwheer  
Industrieweg 18  Zeewolde Mentor Berry en Kees van 
Setten Nolenstraat 16 5344 SK Oss 
Tel:0412-404172 of  06-21872783 

13 okt t/m 15 okt 

14 oktober 

Sluitingsdatum Kopij 
15 januari 
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Agenda 2017 
Beurzen en evenementen 

19 jan t/m 24 jan Caravana WTC Leeuwarden 

4 febr t/m 5 febr Kampeer fiets en wandelbeurs. T.T. hal Assen 

25 Maart Algemene ledenvergadering. 
Asian Paradise,  Spiekweg 15, 3899 XN Zeewolde. 
Mentor: Jurrie van den Berg Enkweg 8  8131VH Wijhe  

17 febr t/m 19 febr Kampeer en Vrije Tijd beurs Hardenberg 

21 juli t/m 30 juli Camping het Zonnehuis 
Meerwal  9     8759 LR Exmorra 
Mentor Fam Kienjet Van der Weystraat 16     8759 LJ 
Exmorra Tel  0515-577350. 06-81064753 

4 aug t/m 13 aug Camping Nieuw Hof 
Nieuw Hof 4/1 3784 VJ Terschuur. Tel: 034-2461835. 
Mentor Trees ter Horst Miereveldstraat 76 3817 RP 
Amersfoort Tel: 033-4620963 th.terhorst@casema.nl 
Tweede mentor Dirk vd Broek Tel 06-46285800 
bkdb@mijnmail.nl 

26 aug t/m 27 aug Camping Willemsoord. Den Helder. 
Mentor E van Seeventer Tel 06-15415311 
Seeventer@Quicknet.nl 

7 april t/m 9 april Inspectie weekend Het groene bos  
Groenewoudseweg 98 3896 LS  Zeewolde.  
Mentor Tinus Zwarts Hoefslag 6 8391 BJ Noordwolde 
Tel 0561-433919 t.zwarts@kpnmail.nl 

8 april Caravan inspectie RDW keuringsstation Bouwheer  
Industrieweg 18  Zeewolde Mentor Berry en Kees van 
Setten Nolenstraat 16 5344 SK Oss 
Tel:0412-404172 of  06-21872783 

14 januari Commisievergadering. 
Mentor: Jurrie van den Berg Enkweg 8  8131VH Wijhe  
Tel: 0570-524554 

1 sept t/m 3 sept Camping natuurplezier Keulseweg 200 5953 HP te 
Reuver 
Mentor:Hai Smits  
0611569833 
ha.ge.mi.ro@ziggo.nl 
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Inspectie weekend 
7 april t/m 9 april 

Inspectie en taxatie weekend op camping Het Groene bos in Zeewolde 
De inspectie is zaterdag 8 april bij Bouwheer in Zeewolde. 
Maar vanaf vrijdagmiddag  is iedereen van harte welkom op de camping, ook de 
mensen die niet hoeven te inspecteren mogen zich aanmelden voor dit  
weekend . 
Vrijdag avond is er een gezellig samen zijn in de kantine. 
Zaterdag avond is er een BBQ alleen voor de BBQ wordt gezorgd de rest moet 
je zelf voor zorgen. 
Dit houdt in vlees ,sauzen ,salade is voor je zelf drinken is verkrijgbaar in de kan-
tine. 
Je kunt er heerlijk wandelen  en winkelen in  Zeewolde ook Batavia stad is goed 
te doen vanuit Zeewolde. 
Aviodrome is niet ver van Zeewolde net als het dolfinarium Harderwijk en kam-
peerwereld Hendriks zit in de buurt. 
Dit Weekend Kost € 15,00  per equipe per dag plus € 1,02 toeristen belasting  
per persoon per dag. 
 
Graag tot ziens op het inspectie weekend. 
 
U kunt het kaartje sturen naar:  
Tinus Zwarts 
Hoefslag 6 
8391BJ Noordwolde 

Email:  tinuszwarts@kpnmail.nl  

mailto:ha.ge.mi.ro@ziggo.nl
mailto:tinuszwarts@kpnmail.nl
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Oldtimerdag Alphen aan de Rijn. 

Op 16 september is de Oldtimer caravan club weer uitgenodigd aanwezig  te zijn 
met max 15 caravans bij de oldtimer dag in Alphen aan den Rijn. Het concept 
voorstel is Vrijdag 15 september van af 14,00 uur aankomst op de camping te 
Alphen aan den Rijn. Zaterdag 16 september een korte rondrit daarna opstelling 
op het evenement om 17,00 uur prijs uitreiking met hapje en drankje. Zondag 17 
september vertrek vanaf de camping. Elke caravan deelnemer ontvangt bij  
deelname een exclusief deelnemers rally bord. Voor iedere deelnemende cara-
van zijn er op zaterdag twee lunch pakketten. Dit is voor ons gratis ook het 
staangeld op de camping is voorrekening van de organisatie in Alphen. Dit is 
voor de oldtimerdag. Ik heb nu ook een programma voor de feestweek in Alphen 
wat hier op aan sluit. Ik wil dit als evenement zelf voortzetten. Het programma is 
zaterdag avond taptoe in Alphen zondag wieler ronde in Alphen en ook op  
zondag kampioenschap darten. Maandag schippers meeting, dinsdag gondel-
vaart op de oude rijn, wij kunnen  hier in meevaren met een hapje en drankje dit 
is voor eigen rekening. Woensdag grootste jaarmarkt van Nederland met meer 
dan 350 kramen en standwerkers, plus groots artiesten optreden op het Rijn-
plein. Dit onder voorbehoud. 
U kunt voor de Oldtimer dag dit is gratis of voor de feestweek hier moet u de 
camping zelf betalen het kan ook beide.   
 
 
Kaartjes sturen  naar 
Cor Kienjet 
Van der Weystraat 16 
8759lj Exmorra 

Tel 0515-577350 of 0681064753 
 

Camping 
Oudshoon 
Westkanaalweg 18 a 
2403 na Alphen aan den Rijn 
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advertentie 
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Ledennieuws 

Nieuwe leden 

1850 

1851 

1852 

1853 

1854 

1855 

F. de Vries 
W. Smits 
C. Camstra 
D. de Boer 
T. van der Loo 
F. Borger 

Borculo 
Waalre 
Jubbega 
Leusden 
Waalre 
Haarlem 

Eriba Pan Familia 
VW T3 Camper 
Otten Kruiser 
Mitshubichi 1300 P 
Constructam Comet 5 
Biod Expert 

1987 

1983 

1966 

1984 

1967 

1974 

8230 

701 

1823 

1735 

1372 

T. Konings 
H. Thijssen 
A. de Graaf 
R. Preuter 
R.Zwaan 

Drunen 
Ede 
Wergea 
Deventer 
Wieringerwaard 

Opzeggingen 
Overleden 
Overleden 

Nieuw Gezinslid 
5850 E.Storm Borculo 
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              Deze zal gehouden worden op: 
                    Camping de Bergen 

                                  Zoetendaal 10, 5446 PC  
                                       Wanroij Holland 

Prachtige locatie in de provincie Brabant. En waar ook aan de kinderen is  
gedacht. De Bergen beschikt over een prachtige binnen en buiten speeltuin.  

25 mei t/m 28 mei 2017 
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Programma 
Donderdag:  

Gehele dag aankomst deelnemers. In de namiddag receptie 

Vrijdag:  

Op deze dag hebben we een dagactiviteit   

Zaterdag:  
‘s Morgens open dag en rommelmarkt   
‘s Avonds wordt er een volledig verzorgd buffet geserveerd en  
aansluitend hebben we de feestavond met live muziek met  
Daniel Oostra. 

Zondag:  
Iedereen gaat weer terug naar huis. 

Ook is er een prachtige zwem vijver aanwezig. 

De kosten voor dit evenement bedragen: 
Caravan inclusief 2 personen  € 150.00 
Caravan inclusief 1  persoon   € 130.00 
Extra personen in caravan      €   30.00 
Kind                                         €   15.00 
Extra nacht                              €   21.50 

Buitenlandse clubs kunnen zich opgeven bij Fred Leeflang  
fred.leeflang@casema.nl    tel:  +31 634 268 248  

Aanmelden mag ook per email naar:  
secretaris@oldtimercaravanclub.nl 

21 

Advertentie. 

mailto:fred.leeflang@casema.nl
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Oproep 

 

Wie heeft er interesse in complete jaargangen van de Kampeerwagen vanaf  
december 1991 tot heden? 
 
Je kan ze ophalen in Zeist. We kunnen ze ook meenemen naar de ALV 2017. 
Ik hoor het graag. 
 
Ellen Veen 
ellen.veen@gmail.com 

 
Recept 

 

Avocado met Roquefort 4 personen 
 
nodig:           2 avocado's 
  1 citroen 

  1 ons Roquefort 
  1 ons crème fraîche 

  1 eetlepel mosterd 

  4 olijven 

  peper en zout 
 
maken: Ontpit de avocado's, schep het omhulsel leeg de meng dit 
  avocado vruchtvlees met de roquefort, de crème fraîche, de 
  mosterd en het citroensap. Mix ze tot alles mooi glad is, vul de 
  avocado vorm en garneer met een zwarte olijf. 
 
De gevulde avocado is te gebruiken als garnering of als klein voorgerecht 
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Clubartikelen 

sticker 8 cm. €0,50 
sticker 12 cm. €0,90 

baseballcap €5,00  
blauwe of groene klep 

bewaarmap €2,50  
voor de Kampeerwagen 
voor 2 jaargangen  

vlaggetje €8,95  
vlaggestokje €2,25 speelkaarten €2,50 

pin met logo   
en magneet €3,20 

mailto:ellen.veen@gmail.com
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Informatie en aanschaf: Pytsje Westra clubartikelen@oldtimercaravanclub.nl  

verjaardags   
kalender €5,00  

linnen tas met logo €5,00 witte handdoek met 
logo 50 x 100 €10,00 

 
Clubartikelen 

T shirt wit met logo €5,00 
diverse maten   

nummerplaatrand- 
sticker €0,40  

T shirt blauw met logo 
€5,00 diverse maten  

19 

Advertentie 
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   van de 25ste tot de 28ste mei 
 
 

hopen we U en alle Europese Oldtimer Caravan Clubs, welkom te heten op het 
jaarlijks Europese internationale weekend, de ECCR 2017, op  
camping de Bergen, Zoetendaal 10, 5446 PC  Wanroij 
 
Programma 
 
Donderdag           25  Ontvangst van de deelnemers 
Vrijdag  26  Programma is in ontwikkeling 
Zaterdag  27  Vlooienmarkt 
     Open caravan 
     Diner en feest 
Zondag  28  Afscheid en een goede reis naar huis 

11 

advertentie 
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Bevriende Campings 

Camping het Lorkenbos 
Camping het Groene Bos 
Het Zonnehuis 
Tauber-Romantik 
Camping Bakkum 
Camping Bertrix 
Camping de Havixhorst 
Camping ‘t Haldert 
Camping La Coccinelle 
Eurocamping Vessem 
Camping Waldfrieden 
Het Winkel 
Meistershof 
‘t Urkerbos 
Sonnevanck 
Camping Laweda 
Familie Kroeze 
Camping aan de Bosrand 
Camping de Koornmolen ZH 
Camping Bekhofschans 
Camping de Veenborg 
Mini camping Dopsrijk 

Otterlo 
Zeewolde 
Exmorra 
Rothenburg 
Castricum  
Bertrix 
De Wijk 
Herkenbosch 
France 
Vessem 
Saarburg 
Winterswijk 
Dwingelo 
Urk 
Spier 
Schoonoord 
Noordlaren 
Zevenhuizen 
Zevenhuizen  
Boijl 
Kolham 
Uddel 

www.lorkenbos.nl 
www.hetgroenebos.nl 
www.hetzonnehuis@zonnet.nl 
www.camping-tauberromantik.de 
bakkum@kennemerduincampings.nl 
www.campingbertrix.be 
www.campingdehavixhorst.nl 
www.haldert.nl 
info@campingcoccinelle.com 
info@eurocampingvessem.com 
www.campingwaldfrieden.de 
www.hetwinkel.nl 
info@meistershof.nl 
info@heturkerbos.nl 
info@vakantiecentrum-sonnevanck.nl 
campingpost@laweda.nl 
info@benbnoordlaren.nl 
www.flonk-plaza.nl 
info@koornmolen.nl 
info@bekhofschans.nl 
info@campingdeveenborg.nl 
www.dopsrijk.nl 

Advertentie 
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We zullen ons best doen om daar rekening mee te houden. Als u komt kampe-
ren (wat we zeker aanbevelen, het is ook heel erg leuk) vergeet dan niet om het 
witte/groene kaartje te sturen aan de mentoren van het weekend, Tinus en Kitty 
Zwarts.  
We horen vaak dat mensen niet willen kamperen, omdat ze dan met al hun spul-
len zitten. Onze tip is om alleen het hoognodige mee te nemen. 
Er is altijd een mogelijkheid om spullen tijdelijk bij een buurman of in de kantine 
op te slaan. Er is altijd wel een mouw aan te passen. 
 
LAAT UW CARAVAN INSPECTEREN EN GA VEILIG OP WEG! 
 
Graag tot ziens! 
  
Kees en Berry van Setten 
Voorzitter Technische Commissie 

 
Lief en leed. 

Tinie Tuinstra heeft gedurende 7 jaar alle zaken rondom het Lief en Leed gebeu-
ren binnen de Occ met veel inzet en plezier naar ieders tevredenheid  
voortreffelijk gedaan.                                                                                      
Helaas heeft Tinie wederom slecht nieuws gekregen over haar gezondheid en 
heeft deze taak noodgedwongen overgedragen. Zij heeft bij de overdracht een 
mooie fruitmand gekregen van de OCC, ipv bloemen.  
Haar woning stond hier al redelijk vol mee. 
Tinie heeft velen van u in de loop der jaren een kaartje gestuurd en het lijkt mij 
nu het moment om haar een hart onder de riem te steken en de brievenbus bij 
haar te vullen.  
  

Haar postadres is Tinie Tuinstra, Johann Faberlaan 41, 9744 DE  Groningen. 
 
Per 1 november heeft Ineke van den Berg Enkweg 8 8131 VH Wijhe het Lief en 
Leed overgenomen. Zij is te bereiken via liefenleed@oldtimercaravanclub.nl  en 

(of via SMS) op telnr. 06-51055460 en 0570-524554.  Ook Ineke is afhankelijk 

van de informatie vanuit de OCC. Schroom dus niet om iets te melden. Dit is 
echt noodzakelijk om het goed te laten functioneren.   

mailto:info@bekhofschans.nl
mailto:liefenleed@oldtimercaravanclub.nl
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Van de Technische Commissie 

Beste leden, 
  
Bijgesloten bij deze “Kampeerwagen” vindt u weer de uitnodiging voor het in-
specteren van uw caravan. 
 
Er zijn dit jaar twee Inspecties en Taxaties deze zullen plaats vinden op 8 April 
en 14 Oktober 2017. 
 
Deze inspecties vinden ook deze keer weer plaats bij Bouwheer B.V. Industrie-
weg 18 3899 AW te Zeewolde. Indien uw caravan via de collectieve verzekering 
van de OCC is verzekerd bij Kuiper BV geldt de voorwaarde dat uw caravan 

eens per drie jaar geïnspecteerd en getaxeerd moet worden door de Techni-
sche Commissie. Dus als uw caravan voor het laatst geïnspecteerd is in april of 
oktober 2014 of eerder, dan zien wij u graag op een van deze inspecties.. U 

kunt dat nagaan op het inspectieformulier (voorheen keuringsformulier) of op de 
OCC-ok sticker op het (voor-)raam van uw caravan. Het jaartal helemaal boven-
aan is  het jaartal van de laatste inspectie. Ook nieuwe leden zijn natuurlijk van 
harte welkom! 
Als u aan de inspectie van 8 april 2017 wilt deelnemen, dan verzoeken wij u het 
aanmeldingsformulier VOOR 8 maart 2017 aan ons toe te sturen. Wij hebben 
dan voldoende tijd om de planning te maken. Wilt u het aanmeldingsformulier 
digitaal, stuur dan even een mailtje naar tc@oldtimercaravanclub.nl. dan sturen 

wij u zo spoedig mogelijk een digitaal exemplaar. 
Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen? 

Wij willen ook graag uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer weten. 
Mocht er iets zijn op de dag van inspectie terwijl u onderweg bent naar ons toe, 
dan kunnen wij u telefonisch bereiken. 
Uw e-mailadres hebben we nodig, omdat we de uitnodigingen tegenwoordig per 
e-mail versturen.  
Houdt dus na 8 maart 2017 uw mailbox in de gaten als u zich hebt opgegeven 
voor de inspectie van     8 april 2017! Meestal een week voor de inspectie ver-
sturen wij de benodigde gegevens. Ook zien we graag dat u aangeeft of u wel of 
niet komt kamperen op camping “Het Groene Bos” in Zeewolde. Dit is voor ons 
van belang voor de planning. We weten dan of we u vroeger of later in moet 
plannen.  
Wilt u graag op een specifieke tijd geïnspecteerd worden, omdat u op het aan-
gegeven tijdstip niet kunt, kan dat op het aanmeldingsformulier aangegeven 
worden.  
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 Ik geef de pen door aan ..? 

Hallo lieve OCC ers. 
In het vorige clubblad gaven Wim en Hennie Vogelzang de pen door aan Cor en 
Bets Kienjet. Aangezien zij al eerder daarvoor genomineerd waren, heb ik als 
redactie besloten om zelf de pen te gaan schrijven. 
 
Wij Tinus en Kitty Zwarts zijn lid van de club sinds het jaar 2000. Nadat we het 
eerste weekend mee hadden gemaakt, waren we helemaal enthousiast gewor-
den. We gaan vanaf die tijd dan ook regelmatig mee naar evenementen en beur-
zen. Wat resulteerde dat ik al twee keer in een tv programma te zien was. Ik heb 
in het programma van Lieke van Lexmond Ik Vertrek gezeten en in het program-
ma Grillmasters van Herman den Blijker. Nog steeds hebben wij daar enorm veel 
plezier aan. 
Ik zelf  ben dan ook door de jaren heen veel voor de club gaan doen, ik maak 
sinds 2007 het clubblad, en heb sinds vier jaar een bestuursfunctie. Kortom de 
club houdt ons goed bezig. 
Het maken van het clubblad, daar gaat natuurlijk enorm veel tijd in zitten. Je wil 
graag dat het er goed en netjes uit ziet, want het is wel het visitekaartje van je 
club. Natuurlijk ben ik ook maar een mens,en sluipen er ondanks dat het door 
een ander persoon nagekeken  wordt toch wel eens foutjes door. Maar ik zeg 
altijd, fouten zijn er om opgelost te kunnen worden. 
Sinds een tijdje is het clubblad eindelijk in een full color versie, waar ik natuurlijk 
enorm blij mee ben. Heb daar hard voor moeten knokken, maar het is me uitein-
delijk toch gelukt. Wat mijn bestuursfunctie betreft dit doe ik nu vier jaar en ook 
met veel plezier. We hebben een goed team wat heel belangrijk is in een be-
stuur. Ook hier gaat veel tijd in zitten want je moet toch regelmatig vergaderen. 
Dat kost je dan soms ook een hele zaterdag, maar dat heb ik er voor over. 
Tinus is sinds kort begonnen met de documentatie van de club, ook dit heeft 
weer zijn voordelen voor het clubblad. Zo kunnen we als we ruimte over hebben 
eens een stukje documentatie plaatsen. Ik weet dat hier vraag naar is, en ook dit 
gaan we proberen te realiseren. Ook zitten wij alle twee in de technische com-
missie waar ik schrijver ben en Tinus de werkzaamheden in de put doet. Daarbij 
zijn wij dan ook nog eens de mentoren van de camping van dat weekend. Het 
zijn altijd intensieve weekenden maar wel super gezellig.  
Wij hopen in de toekomst ook nog veel te kunnen betekenen voor de club want 
we doen het met heel veel plezier allemaal. Wij geven de pen door aan  
Gerrit en Jennie van der Kolk 
 
Heel veel liefs en hopelijk tot ziens. 
Kitty en Tinus Zwarts en niet te vergeten Gizmo en Murphy. 
 

mailto:tc@oldtimercaravanclub.nl
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Van de Technische Commissie 

Ook in 2017 zijn er weer caravans die voor het eerst of opnieuw geïnspecteerd 
moeten worden. 
In 2016 waren er 37 caravans voor taxatie en inspectie waarvan er 27 uiteinde-
lijk een OCC / OK sticker hebben gekregen. 
Gebaseerd op het aantal dat 3 jaar geleden voor het laatst aan de beurt geweest 
zijn verwachten we in 2017 een nog groter aantal inspecties en taxaties. 
Daarom worden  er niet alleen 8 april 2017 maar ook 14 oktober 2017   
inspecties/taxaties uitgevoerd. 
In verband met veiligheid wordt u verzocht zo veel mogelijk in de auto te blijven 
zitten gedurende de inspectie. 
Bij het controleren van het gas en de elektriciteit kan het gewenst zijn dat u aan-
wijzingen geeft. Daarna verlaat u alleen op verzoek van de inspecteurs de auto. 
Eventuele vragen kunt u stellen aan de begeleider of aan Kees  of Berry. 
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Vanaf het begin van het O.O.R. (onderdelen, onderhoud, reparatie) is de financi-
ële administratie gescheiden geweest van de administratie van de club. Het kos-
te ook niets extra, want een giro rekening was gratis. Tegenwoordig kost een 
bankrekening een flink bedrag. Het aantal boekingen was eigenlijk maar gering 
en daar door werd het te duur om een aparte rekening aan te houden.           
Daarom is de administratie van het O.O.R. opgenomen in de administratie van 
de O.C.C.  Maar als je een aparte administratie hebt moet je ook iemand hebben 
die dat uitvoert voor de club. De laatste 10 jaar heeft Klaas Baas uit Stadskanaal 
dat op zich genomen. Ondergetekende is 19 oktober naar Stadskanaal geweest, 
met uiteraard een cadeautje, om Klaas te bedanken voor zijn inzet voor de club.  
                                                                           

Klaas bedankt. 
Sybren Westra 

 
Het Oor 


